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PRIMEIRA PÁGINA

por  Bolívar lamounier

A quinta morte da democracia

a
rq

u
iv

o
 p

es
so

a
L

E
xaminando as condições de atraso econômico e assustadora pobreza na 
virada do século 19 para o 20, Euclides da Cunha escreveu que o Brasil 
era um país “condenado à civilização”. Não tínhamos como ficar para-
dos, nem como andar devagar. Precisávamos andar rápido e a direção só 

poderia ser a do progresso e da paciente edificação de instituições. 
Adepto da filosofia positivista, à qual não faltava certo viés autoritário, Euclides 

não percebeu que uma parte do problema já estava encaminhada desde 1824. É 
mais que óbvio: insistir no absolutismo herdado do período colonial ou resvalar 
para o caudilhismo hispânico seria o caminho mais curto para recairmos na 
fragmentação e na desordem. O Estado constitucional e seu corolário, o sistema 
representativo de governo, amenizavam as tensões e delineavam um futuro – esse 
a que hoje denominamos democracia. Na última década daquele século, não fora 
o gênio de Rui Barbosa, é muito possível que tivéssemos sucumbido a um cenário 
extremamente destrutivo. 

Num breve apanhado retrospectivo, podemos dizer que a morte da democracia 
representativa foi anunciada pelo menos cinco vezes desde o início da República, 
e apresso-me a esclarecer que os respectivos argumentos ocorreram em muitos 
países, inclusive no sul da Europa, e que não os subestimo: não é minha intenção 
caricaturá-los. 

A primeira morte foi concebida como um caso de mortalidade infantil. Os 
mecanismos institucionais da democracia – eleições, partidos, parlamentos – não 
se conseguiriam “desprender” do poder privado dos fazendeiros, chefes e mestres 
da política de campanário. A proveniência desse argumento era basicamente pro-
tofascista, mas o próprio Sérgio Buarque de Holanda o situou entre as principais 
“raízes do Brasil”. Para os povos latinos, ele escreveu, é difícil imaginar normas gerais 
pairando sobre nossa cabeça. A hidra do passado colonial deglutiria as nascentes 
democracias tão facilmente como uma sucuri deglute um cachorrinho poodle. 

O segundo atestado de óbito veio nos anos 30, agora com uma nítida declaração 
de origem fascista. A democracia liberal, dizia-se, era plausível enquanto se restringia 
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a rusgas entre partidos – que, afinal, não passavam de pequenos grupos de notáveis 
provincianos – para decidir quem nomeava o agente local dos correios. Naquela 
quadra, escreveu Francisco Campos, o solitário autor da Constituição ditatorial 
de 1937, o liberalismo concebeu o mundo político segundo a imagem da esgrima 
forense. Mas o advento do capitalismo industrial elevou dramaticamente o nível 
dos conflitos, transformando-os em enfrentamentos mortais entre o capital e o 
trabalho. Nessa nova sociedade, sentenciou, só haveria lugar para “governos fortes”. 

Depois da 2.ª Guerra Mundial, em todo o mundo a palavra-chave passou a ser 
“desenvolvimento”. O problema com a democracia seria sua incapacidade de cum-
prir certos “pré-requisitos”. Ela só seria possível em sociedades que previamente 
se houvessem adiantado economicamente, que contassem com uma população 
homogênea e altamente escolarizada, e assentadas sobre um robusto consenso 
nacional. Pior ainda, a democracia seria incompatível com o “planejamento”, a nova 
panaceia econômica. Hoje é fácil perceber que essa nova elucubração se esquecia 
de um pequeno detalhe. A democracia não foi inventada para as sociedades desfru-
tarem condições ideais após haverem superado cabalmente os seus conflitos, mas 
para que pudessem (e possam) equacioná-los com o mínimo possível de violência, 
dentro de um marco institucional justo e acessível a todos os grupos relevantes. 

A quarta morte da democracia foi atestada no contexto do conflito Leste-Oeste, 
principalmente pela voz dos ideólogos marxistas. Sua sentença de morte estaria 
embutida na rápida ascensão e na superioridade tecnológica da economia planifi-
cada de tipo soviético. Até Isaac Deutscher, um homem culto, chegou a escrever isso. 
Antonio Gramsci fez um arranjo dessa peça para soprano ligeiro: o socialismo triun-
fará no campo da cultura, sem necessidade de recorrer a uma revolução sangrenta. 

Mais complicada, até porque ainda se apresenta de uma forma nebulosa, é a 
quinta morte. O que se diz atualmente é que a democracia representativa é incom-
patível com a sociedade de hoje, na qual já não se discernem classes sociais, mas 
sim uma infinidade ameboide de grupos, movimentos, conselhos, etc. O caos 
passou a ser a norma. Nesse quadro, o representante não sabe a quem representa 
e a própria noção de representação perde o sentido. 

Ou seja, o mundo atual é um caos permanente, indefinível, cujos contornos 
ninguém se atreve a tentar descrever. Que tipo de governo conseguirá mantê-lo 
sob controle? O chinês, no qual o Partido Comunista controla com mão de ferro 
um capitalismo selvagem? A democracia dita direta, reminiscente do anarquismo, 
em que a bondade humana substitui a “mão invisível” de Adam Smith? Uma Vene-
zuela em escala cósmica? Ou, quem sabe, uma regressão ao pretorianismo romano, 
como no reinado de Cômodo, no qual mercenários leiloavam seu apoio ao impe-
rador? Claro, com uma pequena diferença: os mercenários de hoje não portariam 
precárias adagas como as daquele tempo, e sim vistosos AK-47. 

Não subestimo nenhuma dessas hipóteses, mas penso que o problema é bem 
outro. Na história das democracias, o fator preponderante nos retrocessos e rup-
turas sempre foi a falta de convicção das elites, sua falta do mais elementar bom 
senso e sua covardia quando o exercício da autoridade governamental se fez neces-
sário. A República de Weimar e o Brasil de 1961-64 são bons exemplos. Por tudo 
isso, dói constatar que o Brasil ainda não se livrou em definitivo do populismo e 
de uma classe política virtualmente desprovida de responsabilidade pública.  

BolívAr lAmounIEr é cientista político, sócio-diretor da augurium consultoria, é autor de ‘Liberais e antiliberais’.

PRIMEIRA PÁGINA
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por  Jessé Torres Pereira Junior e marinês resTelaTTo DoTTi

“É fundamental que o gestor público, seja nas 
contratações decorrentes do regime geral de licita-
ções (Lei nº 8.666/93), seja nas que decorrem do 
regime diferenciado de contratações – RDC (Lei nº 
12.462/11), ou nas contratações realizadas pelas 
empresas estatais (Lei nº 13.303/16), avalie a de-
cisão de substituir a contratação tradicional de um 
dado objeto por modelo inovador, sob a ótica da 
melhor relação custo-benefício que dele seja pos-
sível extrair-se, nos limites da ordem jurídico-admi-
nistrativa, a seu turno em permanente evolução.”

Prestação de serviços por 
rede credenciada, gerida 

por empresa quarteirizada:
 evolução na gestão pública brasileira
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E
ntre 2009 a 2010, os autores realizaram estudos a respeito de um mo-
delo de contratação que surgia para a administração pública, baseado 
na transferência, a particulares (sociedades empresárias), do gerencia-
mento de sua frota de veículos e do fornecimento de combustíveis para 

essa mesma frota, por meio de rede de oficinas e postos credenciados, modelo 
esse que recebeu a denominação de “quarteirização”, a exemplo de contratações 
similares e corriqueiras, como o gerenciamento do fornecimento de vale-refeição 
e vale-alimentação. 

Dos estudos resultou texto, publicado por algumas revistas1 especializadas sob o 
título “Manutenção da frota e fornecimento de combustíveis por rede credenciada, 
gerida por empresa contratada: prenúncio da “quarteirização” na gestão pública?”. 
Veio também a constituir o capítulo IV do livro Limitações constitucionais da atividade 
contratual da administração pública, da Editora Notadez, editado no ano de 2011.

Quase uma década desde que se iniciaram os estudos e a veiculação do texto 
citado, remanescem dúvidas a respeito da utilização do modelo, mormente no que 
respeita: ao critério de aceitação de propostas a ser adotado na contratação do 
gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva de veículos, que se traduza 
em economicidade para a administração; à (im)possibilidade de agrupamento 
das contratações (gerenciamento da manutenção de veículos e fornecimento 
de combustíveis) num só lote ou grupo da licitação; à classificação da atividade 
como prestação de serviço; à im(possibilidade) de aplicação do disposto no art. 
57, II, da Lei nº 8.666/93, autorizador da prorrogação contratual pelo período de 
até sessenta meses; e ao momento adequado à comprovação da rede credenciada 
pelas sociedades empresárias.

O texto que aqui se desenvolve reproduz tópicos abordados na publicação 
original, destacando-se: comentários ao modelo de gestão por meio da “quartei-
rização”, sua funcionalidade e economicidade para a administração, natureza da 
contratação, classificação como serviço contínuo, prorrogação contratual, con-
tratação baseada no credenciamento e relação jurídica entre a empresa gerencia-
dora e os executores dos serviços (rede credenciada). Ao mesmo tempo, o novo 
texto atualiza e reforça o entendimento a respeito da economicidade gerada pela 
adoção de critério de julgamento baseado no menor valor da hora trabalhada 
(mão de obra), quando a contratação envolver o gerenciamento da manutenção 
preventiva e corretiva de veículos; da necessária e eficaz realização de pesquisa de 
preços; do momento apropriado à comprovação da rede credenciada; e da indu-
vidosa aplicação do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

Contribuir para o aperfeiçoamento dessas contratações, cujo modelo tende 
a simplificar as atividades da administração pública, sem descuidar-se da eficaz 
fiscalização por agente ou comissão qualificada, continua sendo a proposta do 
presente texto.

TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES-MEIO

O Decreto-lei nº 200/67 positivou a distinção entre a atuação estatal no cum-
primento de suas atividades inerentes (vinculadas aos fins jurídicos do Estado, 
em caráter próprio e indelegável), daquela em que administra outras meramente 
acessórias (atividades-meio), terceirizáveis ao setor privado. Recorde-se a regra 
de seu art. 10:
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art. 10. a execução das atividades da administração Federal deverá ser amplamente 
descentralizada. 

(...) 
c) da administração Federal para a órbita privada, mediante contratos ou concessões. 
(...)
§ 7º para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão 

e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administra-
tiva, a administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, 
recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, 
na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os 
encargos de execução.

§ 8º a aplicação desse critério está condicionada, em qualquer caso, aos ditames do 
interesse público e às conveniências da segurança nacional.

O intuito da vetusta orientação era o de possibilitar que órgãos públicos e 
entidades vinculadas à administração estatal (inclusive aquelas providas de per-
sonalidade jurídica de direito público – autarquias e fundações autarquizadas) se 
valessem da expertise da iniciativa privada para a consecução de atividades auxi-
liares àquelas que são específicas e privativas da instituição estatal. Em outras 
palavras, estimulava-se a contratação, pela administração pública, de empresas 
privadas que lhe prestassem serviços de apoio, liberando as estruturas adminis-
trativas estatais para a concentração no desempenho de tarefas e deveres próprios 
de suas finalidades institucionais. 

Mas nem de longe o legislador de quase meio século atrás estaria a cogitar de 
que o princípio da descentralização conduziria a gestão pública à generalizada 
adoção da técnica que a empresa privada batizou de “terceirização”, com a dupla 
finalidade de especializar a execução de serviços de apoio e de economizar custos. 
Muito menos que fosse possível à administração pública passar ao movimento 
seguinte, qual seja o da “quarteirização”, que empreendimentos privados de maior 
abrangência e complexidade gerencial vieram a conceber, para que empresas 
especializadas em gestão assumissem a gerência da execução daqueles serviços 
de apoio por outras empresas.

A edição do Decreto federal nº 2.271/97 é ilustrativa. Seu objetivo foi o de imple-
mentar melhorias na atuação da administração pública federal direta, autárquica 
e fundacional, por meio da delegação, a entidades privadas, de atividades mate-
riais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem 
área de competência legal dos entes estatais, tanto que o Decreto arrola, de forma 
exemplificativa2, algumas atividades que, preferencialmente, serão executadas de 
modo indireto por terceiros privados.

As portas da “terceirização” na gestão pública se foram abrindo, com defeitos 
e virtudes conhecidos, porém a busca de maior eficiência na gestão dos serviços 
descortina horizonte ainda mais amplo, de que já se vislumbram evidências e indí-
cios, rumo à “quarteirização”. Este texto procura captá-los em segmentos relevantes 
para o cotidiano dos serviços de apoio, quais sejam os de manutenção da frota e 
fornecimento de combustíveis aos veículos do serviço público, fonte de notórios 
aborrecimentos e desvios. 

É que a “quarteirização” desafia questões jurídico-administrativas interessantes, 
enfrentadas pelos gestores públicos e as instituições incumbidas de seu controle 
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interno e externo, seguindo-se a conveniência e a oportunidade de examinarem-
se alguns pontos capitais, com o fim de fixar conceitos, prevenir equívocos e sus-
citar alternativas.

O MODELO DE GESTÃO

As contratações de bens, obras e serviços pela administração pública sujeitam-se 
a sistema jurídico-normativo que lhes impõe limitações no que se refere à realização 
de licitação prévia, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, conforme o caso.

Esse sistema não repele a influência do natural processo evolutivo por que 
passam as relações comerciais e que acaba por refletir-se nas contratações empre-
endidas por órgãos e entidades públicas, incorporando, ao longo do tempo, varia-
ções de modelos e paradigmas com o propósito de amoldarem-se a novos mer-
cados, suas exigências e diversificações. 

É o que se vê ocorrer com a contratação de empresa privada para o gerencia-
mento do fornecimento de combustíveis e a prestação de manutenção corretiva e 
preventiva de veículos do serviço público. O novo modelo propõe-se a modernizar 
os mecanismos de gestão pública – sem fugir à regra da licitação e da necessária 
fiscalização do contrato –, por meio da transferência de ações da administração a 
particulares que se desdobram em dois níveis – o da gerência da prestação e o da 
execução da prestação. Ignorar esse processo, ou seja, não permitir a transcen-
dência de um modelo para outro, presumidamente mais eficaz, pode desestimular 
esforços em prol da melhoria da qualidade do serviço público.

Mas o modelo não se pode distanciar, a pretexto de ajustar-se a novas realidades 
comerciais, dos princípios constitucionais e administrativos aplicáveis às licitações 
e contratações administrativas, ou seja, o administrador deles não se pode afastar 
sob o argumento de que seriam inconciliáveis com o novo modelo pretendido. Toda 
inovação que não se componha com aqueles princípios deve, por isso mesmo, ser 
descartada, dado o caráter balizador universal do sistema de que são dotados os 
princípios, no direito público contemporâneo. Logo, qualquer prática inovadora, 
dissociada desses princípios, não se harmoniza com o sistema e com ele colidirá, 
provocando disparidades e entraves de difícil, senão impossível, superação.

Também a “quarteirização”, tal como ocorreu, e ainda ocorre, com a “tercei-
rização”, ao ser transplantada da ordem econômica privada para as práticas do 
serviço público, deve conter-se nos limites estabelecidos ou criar soluções que a 
eles se afeiçoem.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA MANU-
TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS

Trata-se, nesse modelo, de a administração pública transferir a empresa privada 
especializada, vencedora de licitação, o gerenciamento de sua frota por meio de 
um sistema informatizado, cujo encargo principal é o de cuidar da manutenção 
preventiva e corretiva de veículos, incluindo o fornecimento de peças, acessó-
rios, mão de obra e transporte por guincho. Manutenção e fornecimento esses a 
serem executados por meio de rede credenciada de oficinas localizadas em âmbito 
estadual, regional ou nacional, ou seja, a empresa especializada contratada pela 
administração gerencia a prestação de serviços a serem executados por outras 
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empresas. Há, portanto, duas ordens de relações jurídicas: a que se estabelece 
entre a administração e a empresa gerenciadora e a que esta estabelecerá com as 
empresas executoras, em sistema de rede. 

Esse novo paradigma substitui a tradicional contratação direta com os presta-
dores dos serviços de manutenção de veículos. Adota-se sistema centralizado em 
uma só empresa gerenciadora, possibilitando que pequenos estabelecimentos, 
inclusive em cidades do interior, possam credenciar-se junto à empresa geren-
ciadora contratada pela administração, o que lhes ensejará prestar serviços cujo 
acesso era antes inviável.

O modelo pretende garantir à administração: (a) gerenciamento de sua logís-
tica por empresa especializada em gestão, a propiciar presumível ganho de efi-
ciência; (b) padronização dos serviços prestados; (c) atendimento tempestivo 
das demandas, em especial quando dos deslocamentos de veículos entre pontos 
diversos, não raro fisicamente distantes; (d) pronta disponibilidade de veículos em 
condições de trafegabilidade; (e) redução, ou mesmo supressão, do uso constante 
de suprimentos de fundos para fazer frente a despesas com manutenção de veí-
culos, em localidades não alcançadas pela única oficina prestadora dos serviços, 
nos moldes da antiga contratação.

O modelo também almeja evitar que a administração pública delimite, no ins-
trumento convocatório da licitação, o perímetro em que deva estar localizada a 
oficina que prestará os serviços de manutenção, já que a existência de rede de ofi-
cinas credenciadas, sediadas em diversas localidades, supre tal exigência. 

Não que seja vedada a delimitação de área na qual devam estar sediados os esta-
belecimentos, nas licitações tradicionais para contratação de uma única empresa 
fornecedora de bens e prestadora de serviços. Mas, em face das restrições à compe-
tição e da busca da proposta mais vantajosa que a adoção da medida pode ensejar, 
é necessário que o administrador público justifique a decisão pela delimitação de 
área, apresentando os pressupostos de fato e de direito que a amparam, sobretudo 
relacionados à economicidade, eficácia e eficiência para a atuação administrativa, 
o que nem sempre é satisfatoriamente cumprido pelos gestores. 

Não se diga que se tornou ineficaz o modelo tradicional, ou seja, aquele em que 
a administração contrata uma única oficina para a manutenção de sua frota. É que, 
dependendo do porte da frota existente no órgão, da natureza de suas atividades, 
da frequência dos deslocamentos para outros municípios e estados da federação, 
do número de registros de consertos em outras localidades não atendidas pelo con-
trato existente, da considerável utilização do suprimento de fundos para atender 
a despesas com manutenção, deve a administração pública repensar o modelo 
tradicional, cogitando de outro que possa suprir as deficiências de manutenção 
que se tornaram criticamente habituais.

O Tribunal de Contas da União enfrentou o tema da contratação de empresa 
gerenciadora da manutenção preventiva e corretiva de veículos, em julgado que 
sopesou diversos aspectos relacionados à legalidade, à moralidade, à impessoa-
lidade, à eficiência e à economicidade da alternativa do credenciamento. No que 
tange à escolha ou não do novo modelo, ponderou o Ministro Revisor: 

14. ressalvo, desde logo, que as sugestões apresentadas no quarto título, relativo ao 
modelo de credenciamento, inserem-se no âmbito de discricionariedade do gestor, a quem 
compete avaliar a conveniência e oportunidade de adotá-las. isso porque não cabe a este 



13revista PrÁtiCa FOreNse - www.zkeditOra.COm/PratiCa

tribunal, no desempenho de suas funções de controle, imiscuir-se no papel do adminis-
trador público, sob pena de ingerência indevida nas atividades do ente jurisdicionado. [...] 

tanto que esta corte vem admitindo, ao longo do tempo, variações em torno do modelo 
legal para viabilizar contratações de acordo com as situações fáticas encontradas no dia a 
dia da administração, atinentes a mercados específicos. [...]

assim, por se tratar de inovação, que, em tese, está em consonância com normas e prin-
cípios que regem as licitações e a atuação dos agentes públicos, creio que esta corte, no 
desempenho do papel de indutora de aprimoramento da gestão pública, que tem pautado 
a atuação dos órgãos de controle no mundo moderno, deve abster-se de inibir o prosse-
guimento da tentativa de inovação em análise.” (acórdão nº 2.731/2009, plenário, relator 
min. marcos Bemquerer costa. revisor min. aroldo cedraz. processo tc nº 032.202/2008-1, 
dou de 20.11.09).

A ECONOMICIDADE TRAZIDA PELO MODELO

Louváveis são as propostas de adoção de sistemas mais ágeis e que forneçam 
relatórios gerenciais, ferramentas úteis para o efetivo controle pelo gestor público 
da execução dos contratos administrativos. Mas é fundamental avaliar as vantagens 
de substituir-se um modelo por outro, à luz dos princípios e regras regentes das lici-
tações e contratações públicas, com sede na Constituição e na legislação específica.

O modelo, por meio do qual se transfere à empresa especializada o gerencia-
mento da manutenção da frota, pode ser eficaz para a administração gerenciar 
a sua logística de forma a obter não só a padronização nos serviços prestados, 
mas também o atendimento tempestivo das demandas (celeridade), em especial 
quando da necessidade de deslocamentos dos veículos pelo território do estado, 
ou em âmbito regional ou nacional, com garantia de cobertura na manutenção.

Assim, quando um veículo necessitar de manutenção preventiva ou corretiva, é 
encaminhado pela empresa gerenciadora a uma oficina da rede credenciada, onde 
será verificado qual o tipo de serviço a ser realizado e quais as peças e acessórios 
que demandam substituição. Com base nesse relatório, a empresa gerenciadora 
solicita de algumas das oficinas integrantes da rede credenciada, costumeiramente 
três delas, a apresentação de orçamentos para a execução do mesmo objeto. Ao 
agente público fiscal do contrato, com base no relatório de serviços e nos orçamentos 
apresentados, incumbe tomar as seguintes providências: (a) aprovar a execução 
dos serviços, de ordinário com base no menor valor orçado; (b) diligenciar acerca 
da regularidade do estabelecimento credenciado; (c) acessar o sistema através de 
senha fornecida pela empresa gerenciadora; (d) autorizar a realização do serviço.

Sob a perspectiva da eficácia e da celeridade, o modelo pode sustentar-se, 
todavia é na da economicidade que a administração pública pode encontrar bar-
reiras à sua adoção. Se cabe ao gestor a discricionariedade (o que não o exonera de 
externar os motivos de seu convencimento racional objetivo) de definir o objeto que 
superiormente atenda ao interesse público, como bem salientou a Corte de Contas 
federal, incumbe-lhe, também, o dever de considerar o fator preço nessa escolha.

Não se diga que o critério de julgamento da proposta baseado na menor taxa de 
administração (percentual a ser aplicado sobre o valor dos serviços e peças cobrados 
pelas oficinas credenciadas) consulta o princípio da economicidade, mesmo que a 
proposta vencedora oferte taxa de administração 0% (zero por cento) ou negativa, 
se for deixado em aberto o real valor a ser pago pelos serviços, ainda que as peças 
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com código da montadora e os quantitativos de mão de obra para cada espécie de 
serviço constem de tabelas ou sistemas especializados de consulta3.

Não há vantagem econômica em obter-se taxa de administração 0% (zero por 
cento) ou negativa, quando os preços efetivos das peças e dos serviços a serem 
prestados – que representam a maior parte dos valores despendidos com a con-
tratação – não forem objeto de licitação. Sendo desconhecidos, não há como se 
obter a garantia de que o modelo é o mais vantajoso para a administração pública.

As empresas privadas perseguem o lucro e, por evidente, se ofertam taxa de 
administração igual ou inferior a zero é porque auferem rendimentos que são 
cobrados da própria rede de estabelecimentos credenciados, ou porque embutem 
taxas extras nos preços finais orçados pelas oficinas credenciadas, ou ambas as 
hipóteses cumuladas, onerando, assim, o custo da contratação. Percebe-se então, 
sob esse aspecto, que a taxa de administração igual ou inferior a 0% não significa, 
necessariamente, vantagem econômica para a administração pública.

Todo esse procedimento é insuscetível de controle, já que a empresa gerencia-
dora escolhe, de forma unilateral, as oficinas que participarão da coleta de preços 
para a execução dos serviços, abrindo-se, assim, a janela do arbítrio para a escolha 
de empresas que convenham ao interesse da empresa gerenciadora. Resultaria 
obstruída a aplicação, no caso concreto, do disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, 
que trata da fiscalização dos contratos administrativos pela administração.

Hipóteses há em que se sagra vencedora da licitação a empresa gerenciadora que 
oferta a menor taxa de administração, mas superior a 0% (2%, 3,5%, 5%). Mesmo 
nesses casos, a taxa de administração representa índice pequeno em relação aos 
custos da execução dos serviços (peças e mão de obra). Não sendo esses fixados pre-
viamente, não há como se conhecerem os preços de maior vulto que devam ser pagos.

E é justamente por desconhecer os preços que serão cobrados pelos serviços e 
pelas peças que a administração pública infringirá o princípio da economicidade. 
Mesmo tendo buscado três orçamentos, não tem a empresa gerenciadora o compro-
misso de escolher a cotação mais vantajosa entre as empresas da rede credenciada. 

Assim, a empresa gerenciadora poderá solicitar os orçamentos entre fornece-
dores que praticam o preço máximo ou próximo do máximo da tabela oficial de 
peças da montadora, ou oficinas que praticam os maiores preços de valor/hora da 
mão de obra, pois repercutirá em maior rendimento para si. Quanto mais caro o 
fornecimento de peças e serviços, maior o valor auferido com a taxa de adminis-
tração; ainda que a empresa gerenciadora aja de boa-fé, estará obrigada apenas 
nos termos do contrato celebrado com a administração, daí a relevância de bem 
definir-se o perfil desse contrato e o seu conteúdo mínimo.

O PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE NO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Segundo dispõe o art. 40, VII, da Lei nº 8.666/93, aplicável subsidiariamente à 
modalidade pregão por força do disposto no art. 9º da Lei nº 10.520/02, o edital da 
licitação deve contemplar critérios para o julgamento das propostas, com disposi-
ções claras e parâmetros objetivos. De acordo com o art. 55, III, do mesmo diploma, 
constitui cláusula necessária em todo contrato administrativo a que estabelece o 
preço e as condições de pagamento ao contratado.

Indaga-se, então, qual seria o critério de julgamento de proposta apto a cumprir 
o princípio da economicidade e o disposto na Lei nº 8.666/93, quando o objeto da 
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licitação for a contratação de empresa especializada em administração e geren-
ciamento da manutenção preventiva e corretiva de veículos, em vista de os custos 
com mão de obra e peças representarem a maior parte dos valores despendidos 
com a contratação?

Sem fugir do tipo de licitação cujo critério de seleção da proposta seja baseado 
no menor preço ofertado pelo licitante (art. 45, § 1º, I, da Lei nº 8.666/93 e art. 4º, 
X, da Lei nº 10.520/02), a resposta é a busca da proposta que ofereça o menor valor 
da mão de obra (hora/homem ou hora trabalhada) para o serviço de manutenção. 
Assim, deve vencer a licitação a empresa gerenciadora que oferecer o menor preço 
da hora trabalhada, tanto para a manutenção preventiva como para a corretiva, 
sem perder de vista que para cada tipo de serviço há tabelas desenvolvidas pelas 
montadoras para o quantitativo de mão de obra a ser empregado para cada espécie 
de serviço (tabela de tempo padrão de reparos).

A propósito, confira-se precedente do Tribunal de Contas da União sobre a uti-
lização de tabelas de tempo de execução em contratos de manutenção de veículos:

1.7. determinar à [...] que:
1.7.1. não prorrogue o contrato 9/2009, firmado em decorrência do pregão eletrônico 

3/2009, referente à prestação de serviços na manutenção e nos reparos de seus veículos, caso 
ainda esteja vigente, devendo a unidade promover nova licitação que estampe critério téc-
nico para a definição do número de horas de mão-de-obra em cada reparo ou manutenção, 
a exemplo das tabelas de tempo de execução de trabalhos divulgadas pelas montadoras;

1.7.2. formalize, na liquidação das despesas referentes aos serviços de manutenção e de 
reparos de seus veículos, a demonstração de que realizou o cotejo entre os quantitativos 
de horas faturadas com os previstos nas tabelas de tempo de execução de trabalhos divul-
gados pelas montadoras, de modo que aquelas não excedam estas; (acórdão nº 5.404/2013 
– segunda câmara, rel. ministro josé jorge, processo nº 021.079/2010-2).

A Instrução Normativa nº 5, de 2017, do Ministério do Planejamento, Desen-
volvimento e Gestão, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de 
contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da adminis-
tração pública federal direta, autárquica e fundacional, orienta que seja estabelecida 
unidade de medida adequada para o tipo de serviço a ser contratado, de forma a 
permitir a mensuração dos resultados para o pagamento da empresa contratada 
e elimine a possibilidade de remunerar as empresas com base na quantidade de 
horas de serviço. Contudo, ressalva que, excepcionalmente, pode ser adotado o 
critério de remuneração da empresa contratada por quantidade de horas de ser-
viço, devendo ser definido o método de cálculo para quantidade, qualificação da 
mão de obra e tipos de serviços demandados, bem como para manutenção pre-
ventiva, se for o caso. 

Em vista de a taxa de administração, mesmo que negativa, não representar a 
maior parte dos valores despendidos com a contratação da manutenção de veículos 
por empresa gerenciadora, a escolha da melhor proposta de preço com base no 
menor valor da hora trabalhada (mão de obra) poderá representar maior econo-
micidade para a administração pública contratante. Pondere-se, contudo, que tal 
solução exigirá redobrada atenção do fiscal do contrato no tocante ao tempo de 
execução do serviço, valendo-se, para esse fim, do auxílio de tabelas de tempo de 
reparo. É que quanto maior o tempo despendido pelo prestador do serviço, sem 
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um controle efetivo da fiscalização do contrato, maior poderá ser a remuneração 
auferida pela empresa contratada, a configurar contratação antieconômica par a 
administração. 

O TCU expediu recomendação à Secretaria de Gestão do Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimento e Gestão para que oriente, em sítios eletrônicos de sua 
responsabilidade, sobre a necessária realização de cotações, por órgãos contra-
tantes, junto a três ou mais oficinas credenciadas pela empresa contratada, para o 
efeito de buscar a realização do serviço de manutenção com o prestador que ofertar 
o menor preço, abaixo do desconto oferecido pela empresa contratada. Assim: 

9.3. recomendar à secretaria de Gestão do ministério do planejamento, desenvolvimento 
e Gestão que indique, em sítio eletrônico de sua responsabilidade que verse sobre aqui-
sições e contratos (ou algum outro endereço eletrônico pelo qual seja responsável e que 
trate de tema correlato), as boas práticas listadas a seguir, em modelos de contratos cujos 
objetos envolvam gerenciamento de frota de veículos, abrangendo manutenção preventiva 
e corretiva, mediante contratação de empresa credenciadora de oficinas automotivas: 9.3.1. 
adoção de controles e procedimentos para minimizar risco de aquisição de peças mera-
mente com base em valor constante de tabelas referenciais; 9.3.2. estímulo à competição 
entre prestadores de serviços integrantes de redes credenciadas, nos certames de abrangência 
local, regional e nacional, a exemplo do procedimento existente no Pregão Eletrônico 1/2017, 
no qual o Departamento de Polícia Rodoviária Federal realiza cotações junto a três ou mais ofi-
cinas credenciadas da empresa contratada, buscando realizar o serviço de manutenção com o 
prestador que ofertar o menor preço abaixo do desconto oferecido pela empresa contratada; 
(grifamos) e 9.3.3. realização, na fase de planejamento dos certames, de pesquisas de preços 
levando em conta não só valores mínimos de desconto propostos pelas gerenciadoras, mas 
também os efetivamente oferecidos pelas credenciadas. (acórdão nº 2.354/2017 – plenário, 
rel. min. ana arraes, processo nº 007.446/2017-9).

Sublinhe-se: adotado o critério de julgamento de proposta baseado no menor 
valor hora/homem ou hora trabalhada, o preço do serviço executado será o mesmo, 
em qualquer oficina da rede credenciada, dispensando-se a realização de cota-
ções junto a três ou mais oficinas credenciadas, como recomendado pelo TCU no 
Acórdão nº 2.354/2017 – Plenário. 

Afastam-se, ainda, com essa solução (critério de julgamento de proposta baseado 
no menor valor hora/homem ou hora trabalhada):

(a) a necessidade de estabelecer-se, no edital, como medida de redução de 
custos para a administração pública, a obrigação de a empresa gerenciadora buscar 
três orçamentos com base na localização geográfica das oficinas, ou seja, aquelas 
mais próximas do veículo a ser reparado; sendo uniforme o valor da hora/homem 
ou hora trabalhada, a empresa gerenciadora incumbir-se-á de escolher a oficina 
credenciada mais próxima, reduzindo custos;

(b) eventual desrespeito à igualdade de condições em face de oficinas creden-
ciadas de certa região quando da solicitação de orçamentos, ferindo o princípio 
da isonomia;

(c) o credenciamento de oficinas mecânicas pouco eficientes;
(d) o risco de conluio entre as oficinas credenciadas e entre estas e a empresa 

gerenciadora contratada, no sentido de elevar os preços ao mais alto patamar pos-
sível, ainda que limitados aos valores das tabelas oficiais dos fabricantes, quando 
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da elaboração dos orçamentos, em desrespeito aos princípios da licitação, em 
especial os da moralidade e economicidade;

(e) a cobrança de taxa extra das oficinas para cada serviço prestado;
(f) a definição dos preços, a serem pagos pela administração contratante, de 

serviços e peças, somente na execução do contrato, ferindo o disposto nos artigos 
40, VII, c/c 55, III, da Lei nº 8.666/93, além do que tal solução (definição dos preços 
a serem pagos pela administração contratante somente na execução do contrato) 
assemelha-se ao regime intitulado de administração contratada, forma de execução 
indireta vetada pela Presidência da República quando da sanção da Lei nº 8.666/93; e

(g) a ausência de relação direta entre os valores da proposta vencedora e os 
preços praticados no decorrer da execução contratual, em ofensa aos princípios 
da economicidade e da obtenção da proposta mais vantajosa.

Importante, para a efetividade do critério de julgamento baseado no menor valor 
hora/homem ou hora trabalhada, é a realização, na fase dos estudos preliminares, 
de pesquisa de preços que leve em consideração os valores efetivamente cobrados 
por oficinas, em cotejo com os valores apresentados nas tabelas existentes.

E como ficaria a despesa relativa às peças, já que excluída do critério de julga-
mento? Basta que o instrumento convocatório, que é a lei do certame, estabeleça o 
percentual de desconto que deva ser praticado pela empresa gerenciadora vence-
dora da licitação, sobre o preço à vista da tabela oficial de peças da montadora, ou 
seja, o preço a ser pago (no caso o percentual de desconto) é definido pela própria 
administração. Esse percentual de desconto deve guardar equivalência com aquele 
praticado pelo mercado (5%, 10%, 15%), tendo em vista que a fixação de um per-
centual elevado pode ser economicamente vantajoso para a administração, mas 
desvantajoso para as empresas licitantes, fator bastante para restringir a competição.

E na hipótese de existirem peças não contempladas com código da montadora 
e, portanto, ausentes da tabela oficial de preços? Nesse caso, caberá à empresa 
gerenciadora proceder às cotações de preços das peças necessárias junto ao mer-
cado fornecedor, informando em relatório ao fiscal do contrato, que, após cer-
tificar-se das cotações realizadas, autorizará a empresa gerenciadora a adquiri-las 
do fornecedor que apresentar a oferta mais vantajosa, em regra a de menor preço. 

Nem sempre a oferta de menor preço da peça ou do acessório de que necessita 
a administração representa maior vantagem. Há outros fatores favoráveis à admi-
nistração, como a existência de fornecedor que ofereça prazo maior de garantia 
para o produto, ou menor prazo de entrega, ou assistência técnica em ampla rede 
de empresas autorizadas.

A QUESTÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO

Em alguns contratos de manutenção corretiva e preventiva de veículos, as des-
pesas com peças superam, consideravelmente, aquelas realizadas com os serviços 
(mão de obra). Sendo essa a realidade habitualmente enfrentada pela adminis-
tração, o caminho é a inversão do critério de julgamento acima apresentado, ou 
seja, vencerá a licitação a proposta que oferecer o maior percentual de desconto 
sobre o preço à vista da tabela oficial das peças da montadora, cabendo ao ins-
trumento convocatório fixar o valor da hora/homem ou hora trabalhada (mão de 
obra) que deva ser praticado pela empresa gerenciadora vencedora da licitação. Ou 
seja, o preço a ser pago pela mão de obra (hora trabalhada) é definido pela própria 
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administração. O valor atribuído no edital para a hora/homem ou hora trabalhada 
(mão de obra), sublinhe-se, deve refletir aquele praticado pelo mercado, fruto de 
ampla e séria pesquisa previamente realizada, evitando-se o desinteresse dos pos-
síveis concorrentes na licitação.

Os contratos decorrentes de procedimentos licitatórios alicerçados no critério 
de maior percentual de desconto, aplicável a uma determinada tabela ou planilha 
de preços, são mais vulneráveis a fraudes e majorações de valores, se comparados 
àqueles cujas respectivas licitações adotam o critério de julgamento com fulcro no 
menor preço, seja global ou unitário. É que, no primeiro caso (maior percentual 
de desconto), há a possibilidade de elevarem-se os valores das tabelas de preços 
utilizadas como referência no contrato, as quais podem ser alteradas de forma 
alheia ao controle administrativo e, até mesmo, em comum acordo entre forne-
cedor e gerenciadora contratada.

Todavia, a utilização do critério de julgamento baseado no maior percentual 
de desconto sobre o preço à vista da tabela oficial das peças da montadora – que 
ao final leva ao mesmo resultado da licitação do tipo menor preço4 – retrata situ-
ação bastante específica, em vista de que a tabela adotada tem caráter oficial, não 
podendo ser manipulada pelas partes. É importante que o fiscal do contrato, antes 
de cada pagamento, verifique se realmente foram adotados os preços registrados 
na tabela de referência e aplicado o percentual de desconto5 que se sagrou ven-
cedor da licitação. 

Importa que o critério de julgamento das propostas, a ser adotado para a escolha 
da empresa gerenciadora da manutenção corretiva e preventiva de veículos – quer 
o de menor valor hora/homem ou hora trabalhada, ou o de maior percentual de 
desconto sobre o preço à vista da tabela oficial das peças –, seja precedido de 
levantamentos/estudos preliminares desenvolvidos pela administração, com o 
maior nível de precisão possível, para extrair do modelo sua máxima rentabili-
dade, isto é, a melhor relação que se possa alcançar entre os custos direta e indi-
retamente envolvidos e a racionalização almejada, cotejando-se os valores gastos 
com a contratação tradicional de uma única oficina prestadora de serviços, nos 
exercícios anteriores.

A fixação do valor hora/homem ou hora trabalhada, ou do percentual de des-
conto sobre as peças, posta no edital, não interfere no livre exercício da atividade 
econômica e na obtenção do lucro pela empresa gerenciadora, desde que decorra 
de ampla e séria pesquisa realizada pela administração pública e reflita, verda-
deiramente, os preços ou percentuais praticados pelo mercado. Em um dos itens 
(percentual de desconto sobre as peças, por exemplo) a empresa gerenciadora é 
remunerada segundo os percentuais fixados pela administração, que devem ser os 
de mercado, manejando a captação do lucro sobre o preço ofertado na proposta 
quanto ao outro item (valor hora/homem ou hora trabalhada).

AMPLA PESQUISA DE MERCADO

Imprescindível que a administração pública, quando da licitação para a contra-
tação de empresa gerenciadora de manutenção preventiva e corretiva de veículos, 
promova ampla pesquisa de mercado, tanto para aferir o preço hora/homem ou 
hora trabalhada como para o percentual de desconto sobre o preço da tabela ofi-
cial das peças.
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É dever jurídico da administração pública, ainda nos estudos preliminares e 
preparatórios da licitação, e no procedimento para a contratação direta, apurar o 
custo estimado do objeto que pretende adquirir, por meio de ampla pesquisa de 
preços praticados pelo mercado. Trata-se de eficaz instrumento para aproximar o 
valor do objeto àquele praticado pelo mercado, que serve de balizamento seguro 
para a aceitação da proposta pelo pregoeiro ou comissão de licitação, define os 
recursos financeiros para o cumprimento das obrigações e atende, além do prin-
cípio da legalidade, também aos princípios da economicidade e da eficiência. 

A Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 27 de junho de 2014, dispõe sobre os 
procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços des-
tinada a instruir a aquisição de bens e a contratação de serviços em geral, in verbis:

art. 1º esta instrução normativa dispõe sobre o procedimento administrativo para a rea-
lização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral.

parágrafo único. subordinam-se ao disposto nesta instrução normativa os órgãos e 
entidades integrantes do sistema de serviços Gerais (sisG).

art. 2º a pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros: 
i – painel de preços disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planeja-

mento.gov.br; 
ii – contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 

(cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; 
iii – pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de 

domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; ou 
iv – pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferen-

ciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias. (alterado pela instrução normativa nº 3, de 20 
de abril de 2017)

§ 1º os parâmetros previstos nos incisos deste artigo poderão ser utilizados de forma 
combinada ou não, devendo ser priorizados os previstos nos incisos i e ii e demonstrado 
no processo administrativo a metodologia utilizada para obtenção do preço de referência. 

§ 2º serão utilizados, como metodologia para obtenção do preço de referência para a 
contratação, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, 
desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou 
mais dos parâmetros adotados neste artigo, desconsiderados os valores inexequíveis e os 
excessivamente elevados. 

§ 3º poderão ser utilizados outros critérios ou metodologias, desde que devidamente 
justificados pela autoridade competente. 

§ 4º os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando 
houver grande variação entre os valores apresentados. 

§ 5º para desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados, deverão 
ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo. 

§ 6º excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será admitida 
a pesquisa com menos de três preços ou fornecedores.” 

art. 3º quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, estes deverão 
receber solicitação formal para apresentação de cotação.

parágrafo único. deverá ser conferido aos fornecedores prazo de resposta compatível 
com a complexidade do objeto a ser licitado, o qual não será inferior a cinco dias úteis.

art. 4º não serão admitidas estimativas de preços obtidas em sítios de leilão ou de 
intermediação de vendas.
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art. 5º o disposto nesta instrução normativa não se aplica a obras e serviços de enge-
nharia, de que trata o decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013.

art. 6º esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.

De acordo com o Tribunal de Contas da União, os sistemas oficiais de referência 
da administração pública, como o Painel de Preços, disponível no endereço ele-
trônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br, refletem, em boa medida, os 
preços de mercado e, por gozarem de presunção de veracidade, devem ter prece-
dência em relação à utilização de cotações feitas diretamente com empresas do 
mercado (Acórdão nº 1.923/2016 – Plenário, Rel. Min. Bruno Dantas, Processo nº 
019.151/2015-2).

No âmbito da Instrução Normativa nº 5, de 2017, do MPDG, o item 3.6, “a”, do 
Anexo III, que trata das diretrizes para a elaboração dos estudos preliminares, esta-
belece que compete ao órgão ou entidade pública definir e documentar o método 
para estimativa de preços ou meios de previsão de preços referenciais, devendo 
seguir as diretrizes de normativo publicado pela Secretaria de Gestão do Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, incluindo nos autos as memórias de 
cálculo da estimativa de preços ou dos preços referenciais e os documentos que 
lhe dão suporte. 

A realização de pesquisa de preços, na forma preconizada pela Instrução Nor-
mativa SLTI/MPOG Nº 5, de 27 de junho de 2014, por meio da utilização do Painel 
de Preços, devidamente documentada nos autos do processo, afasta a aplicação 
do disposto no art. 10, V, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), 
o qual prevê sanções ao agente público pela prática de qualquer ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, que permita ou facilite a aquisição de bem ou serviço por preço 
superior ao de mercado, com prejuízo ao erário.

Confira-se, a seguir, precedente do Tribunal de Contas da União sobre a compe-
tência para verificar se a pesquisa de preços efetuada pela administração observou 
critérios aceitáveis:

É da competência do pregoeiro e da autoridade que homologa o certame verificar se 
houve pesquisa recente de preços junto ao mercado fornecedor do bem licitado e se essa 
pesquisa se orientou por critérios aceitáveis. (acórdão nº 2.318/2017 – plenário, rel. min. 
marcos Bemquerer, processo nº 000.257/2017-6).

A COMPETITIVIDADE DO CERTAME

À administração pública, após concluir pela vantagem de licitar a contratação 
de empresa especializada no gerenciamento da manutenção preventiva e corre-
tiva de veículos, cumpre buscar alternativas que compatibilizem a escolha com 
o princípio constitucional da ampla competitividade entre os interessados. Para 
isso é necessário que avalie a conveniência de exigir-se, no instrumento convoca-
tório, que a empresa gerenciadora contratada se relacione com rede de oficinas, 
cuja largueza definirá – todo o território nacional, determinada região ou deter-
minados estados.

As localidades habituais de deslocamento da frota é que guiarão a decisão. 
Se os deslocamentos são restritos a um único estado da federação, por exemplo, 
basta a exigência de que a empresa gerenciadora conte com uma rede de oficinas 
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credenciadas localizadas apenas no território do estado do órgão que promove a 
licitação. A ampliação da rede credenciada para outra região ou para todo o ter-
ritório nacional, sem que isso seja necessário, constitui fator que pode restringir, 
sem motivo, o acesso de empresas do ramo de gerenciamento na licitação e reduzir 
o universo competitivo.

Sendo necessária uma rede de atendimento em todo o território nacional ou 
extensa região, pode o edital autorizar a participação de empresas em consórcio, 
no desígnio de aumentar a competitividade, sem perda de especialização, coor-
denação e eficiência.

Visitem-se precedentes do Tribunal de Contas da União a respeito da definição 
da amplitude da rede credenciada, a ser exigida na licitação:

9.3. dar ciência ao conselho Federal de contabilidade (cFc) de que, a despeito da fixação 
do número mínimo de estabelecimentos credenciados estar no campo da atuação discri-
cionária do gestor, faz-se necessário que os critérios técnicos referentes à fixação do quanti-
tativo mínimo estejam em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcio-
nalidade, além de claramente definidos e fundamentados no processo licitatório, devendo 
tais critérios ser oriundos de levantamentos estatísticos, parâmetros e estudos previamente 
realizados, a exemplo do decidido pelo tribunal nos acórdãos 2.367/2011 e 1.071/2009, 
ambos do plenário, de modo que tal providência deve ser observada já no pregão presen-
cial 33/2013, no que porventura vier a substituí-lo, e nos futuros procedimentos licitatórios 
da espécie (acórdão nº 2.802/2013 – plenário, rel. min. augusto sherman cavalcanti, pro-
cesso nº 022.682/2013-9);

9.2.2 – abstenha-se de estabelecer cláusula contratual que contemple rede de postos 
de serviço credenciados em todo o território nacional para abastecer os veículos das supe-
rintendências regionais, salvo se restar demonstrada nos autos a efetiva necessidade de 
deslocamentos para fora dos limites da unidade da federação envolvida e a economicidade 
dessa solução (acórdão nº 1.632/2012 – plenário, rel. min. josé múcio monteiro, processo 
nº 033.757/2011-9).

Comprovação de rede credenciada

A comprovação de rede credenciada não integra o taxativo rol de documentos 
previstos nos artigos 27 a 31 da Lei nº 8.666/93 e, portanto, não pode ser exigida 
como requisito de habilitação, inclusive na modalidade pregão. Deve ser exigida na 
fase de contratação, ou seja, do licitante que surtir vencedor da disputa, permitindo-
lhe, dessa forma, em prazo razoável, promover os credenciamentos solicitados.

Se a comprovação fosse exigida na licitação, notadamente na fase de apresen-
tação de proposta, imporia custo para a empresa gerenciadora ou administradora 
licitante, anterior à contratação, desnecessário e restritivo à competição, como 
descortinado no verbete 272, da Súmula do TCU:

no edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de 
pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que 
não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato.

Confira-se a jurisprudência do Tribunal de Contas da União a respeito do 
momento adequado à comprovação de rede credenciada:
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em certame licitatório para a contratação de serviço de gerenciamento, controle e for-
necimento de combustíveis, é irregular a exigência de comprovação de rede credenciada na 
fase de habilitação, porquanto acarreta ônus desnecessário ao licitante e, em consequência, 
restringe indevidamente a competitividade da licitação (acórdão nº 2.212/2017 – plenário, 
rel. min. marcos Bemquerer, processo nº 021.192/2017-0);

9.3.2. o momento adequado para a exigência de comprovação de rede credenciada não 
é na fase de habilitação, como ocorreu no pregão presencial 14/2013, e sim na contratação, 
concedendo ao licitante vencedor prazo razoável para tanto, de forma a garantir uma boa 
prestação do serviço sem causar prejuízo à competitividade do certame, conforme juris-
prudência do tcu (acórdãos nº 1.884/2010, 307/2011, 2.962/2012, 3.400/2012, 686/2013 e 
1.718/2013, todos do plenário) (acórdão nº 212/2014 – plenário, rel. min. augusto sherman 
cavalcanti, processo nº 000.760/2014-5);

9.3.1. a exigência de prévia apresentação da rede credenciada, na contratação de empresa 
para fornecimento de vale-refeição, como condição para participação na licitação, identifi-
cada no edital do pregão eletrônico 143/2013, compromete a competitividade do certame 
e contraria precedentes deste tribunal, a exemplo dos acórdãos 1.884/2010, 307/2011, 
2.962/2012, 3.400/2012, e 686/2013, todos do plenário (acórdão nº 1.818/2013 – plenário, 
rel. min. Benjamin Zymler, processo nº 015.519/2013-9);

9.3. determinar ao [...] que, nas próximas contratações de serviço de fornecimento de 
vales refeição, abstenha-se de exigir a apresentação da rede credenciada como critério de 
habilitação técnica e faça constar a exigência desta comprovação apenas na fase de con-
tratação, com estabelecimento de prazo para que a vencedora do certame credencie os 
estabelecimentos comerciais (acórdão nº 1.718/2013 – plenário, rel. min. augusto sherman 
cavalcanti, processo nº 012.940/2013-5);

 [...] somente é cabível exigir a rede credenciada na fase de contratação e apenas em 
relação à licitante vencedora do certame, após concedido prazo razoável para que a empresa 
credencie os estabelecimentos comerciais fornecedores de refeição (acórdão nº 686/2013 – 
plenário, rel. min. augusto sherman cavalcanti, processo nº 007.726/2013-9); 

9.4. dar ciência ao [...] que, nos termos do art. 37, inciso XXi, da constituição Federal, 
as exigências inseridas nos editais das licitações devem se limitar àquelas indispen-
sáveis à garantia do cumprimento das obrigações contratuais, na medida em que a 
comprovação de atividade em local específico para a qualificação técnica do licitante 
pode vir a ter potencial para causar restrição à competitividade do certame, razão pela 
qual a jurisprudência deste tribunal é no sentido de que a exigência de comprovação 
de rede credenciada seja feita na fase de contratação, com estabelecimento de prazo 
razoável para que a vencedora do certame credencie os estabelecimentos comerciais 
das localidades onde os empregados que usufruirão do benefício de auxílio-alimen-
tação estejam lotados (acórdão nº 2.962/2012 – plenário, rel. min. josé múcio monteiro, 
processo nº 040.371/2012-3).

O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E FORMAS DE 
CREDENCIAMENTO 

Após analisar o tema da contratação de empresa especializada no gerenciamento 
da manutenção preventiva e corretiva de veículos, à luz dos princípios e normas 
aplicáveis às licitações e contratações administrativas, em julgado que contou 
com valiosas ponderações do representante do Ministério Público, dos Ministros 
Relator e Revisor, entendeu a Corte de Contas federal de:
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9.3. determinar ao [...] que, diante da especificidade do caso concreto, efetue estudos, 
no prazo de um ano, com vistas a verificar a viabilidade de realizar credenciamento de oficinas 
para prestação dos serviços de manutenção de suas viaturas, seja diretamente ou por meio de 
empresa especializada [o grifo não consta do original], estabelecendo, no ato de convocação, 
regras objetivas a serem observadas em todo procedimento e por ocasião das futuras con-
tratações, em especial no que se refere à forma de qualificação dos interessados, em con-
sonância com os arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666/1993, condições de pagamento e critérios a 
serem observados por ocasião da escolha da empresa que executará os serviços;(acórdão 
nº 2.731/2009, plenário, relator min. marcos Bemquerer costa. revisor min. aroldo cedraz. 
processo tc nº 032.202/2008-1, dou de 20.11.09).

Depreende-se que o TCU considera lícita a utilização do credenciamento quando, 
em vista das particularidades do objeto contratado, tornar-se conveniente e viável 
para a administração contar com número ilimitado de interessados. 

O credenciamento de oficinas para a prestação de serviços, efetuado diretamente 
pela administração, não se confunde com o credenciamento das oficinas levado 
a efeito pela empresa gerenciadora. Por meio deste último modelo, a empresa 
gerenciadora credencia uma série de estabelecimentos prestadores de serviços, 
exercendo o controle sobre suas atividades. O outro (credenciamento de estabe-
lecimentos diretamente pela administração), entendido como hipótese de inexi-
gibilidade de licitação inserta no caput do art. 25 da Lei nº 8.666/93, não encontra 
amparo na lei para sua utilização na forma proposta no Acórdão.

É que, no credenciamento do art. 25, examina-se a inviabilidade de competição 
caracterizada pelo fato de a administração dispor-se a contratar todos os que tiverem 
interesse e que satisfaçam as condições por ela estabelecidas, não havendo, portanto, 
relação de exclusão. Esse raciocínio não se estende ao credenciamento de oficinas 
diretamente pela administração porque os preços cobrados pelos diversos estabeleci-
mentos não são uniformes (tabelados), o que obriga a administração a buscar aquele 
que ofereça o menor preço nas condições estabelecidas no instrumento convocatório. 
Um dos aspectos que poderia ser considerado para a utilização do art. 25, no caso 
de credenciamento de oficinas diretamente pela administração, seria a possibilidade 
de esta fixar o valor do objeto (valor hora/homem ou hora trabalhada, por exemplo). 
Todavia, essa fixação de preços para o objeto somente se justifica se for mais vanta-
joso para a administração em relação àqueles provenientes de licitação. A realização 
de licitação deve sempre buscar a proposta mais vantajosa para a administração. 

Há outro aspecto que distancia o credenciamento do art. 25 da contratação 
em estudo: o credenciamento do art. 25 refere-se a serviços em que as diferenças 
pessoais do selecionado têm pouca relevância para o interesse público, dado 
o nível técnico da atividade, já bastante regulamentada ou de fácil verificação, 
como, por exemplo, no credenciamento de profissionais da área da saúde. Não 
é o caso das oficinas de manutenção de veículos, cuja qualidade e presteza das 
atividades podem variar significativamente de um para outro estabelecimento. 
Sob tal aspecto, o modelo de credenciamento pela empresa gerenciadora permite 
que esta efetue o descredenciamento automático da oficina cujas atividades não 
tenham sido desenvolvidas satisfatoriamente. Além disso, a administração, por 
meio do credenciamento direto, não teria condições de atender à oferta de todas 
as oficinas que estivessem dispostas a prestar serviços de manutenção, havendo, 
portanto, espaço para a competição entre os interessados.
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FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Todo contrato administrativo deve ser objeto de fiscalização por agente público 
ou comissão designada para esse fim, consoante estatui o art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
No contrato por meio do qual a administração transfere à empresa especializada 
o gerenciamento da manutenção da frota, é fundamental que a fiscalização veri-
fique: (a) se a empresa gerenciadora cumpre o percentual de desconto sobre o 
preço, à vista da tabela oficial de preços das peças, consoante percentual fixado no 
instrumento convocatório, ou o percentual de desconto que se sagrou vencedor 
da licitação; (b) a comparação entre o tempo gasto para a execução do serviço e 
o quantitativo de horas (mão de obra) estabelecido em tabela (tabela de tempo 
padrão de reparos); (c) o cumprimento do valor da hora/homem ou hora trabalhada 
ofertado na proposta vencedora, quando esse tenha sido o critério de julgamento 
adotado na licitação, ou o valor hora/homem fixado no edital.

O novo modelo implica o fornecimento de relatórios pela empresa gerenciadora, 
a par de racionalizar o trabalho administrativo do órgão ou entidade pública, daí 
simplificar a fiscalização estatal sobre a execução do contrato. Nada obstante essa 
simplificação, é fundamental que o agente ou comissão responsável pela fiscali-
zação do contrato possua conhecimentos técnicos em manutenção veicular para 
o efeito de afastar sobrepreços e/ou serviços desnecessários.

Nada obstante tenha a administração pública celebrado contrato com a empresa 
gerenciadora vencedora da licitação – a quem coube comprovar todos os requisitos 
de habilitação exigidos no instrumento convocatório –, e não com as oficinas creden-
ciadas, é de indagar-se se estas devem figurar na relação jurídica como executoras 
dos serviços e, em caso afirmativo, se também haveriam de comprovar o atendi-
mento aos requisitos de habilitação, embora não houvessem participado da licitação. 

A questão é das mais interessantes porque demanda exame sobre a natureza 
jurídica dos contratos entre a administração e a empresa gerenciadora do serviço, 
e entre esta e as oficinas credenciadas. Seriam esses contratos entre a gerencia-
dora e as oficinas da rede espécie de subcontratação, por isto que teriam de contar 
com prévia autorização da administração, em cada caso? Ou seriam contratos 
autônomos? Seria a administração interveniente necessária nesses segundos 
contratos? Poderia a administração efetuar pagamentos diretamente às oficinas? 
Haveria responsabilidade solidária entre a empresa gerenciadora e as oficinas da 
rede perante a administração? 

Ver-se-á adiante.

DA TERCEIRIZAÇÃO PARA A “QUARTEIRIZAÇÃO”

No âmbito da administração pública, o processo de terceirização consiste na 
delegação a terceiros de atividades de mero apoio à sua vocação institucional; 
transferem-se procedimentos e funções específicas a empresas ou profissionais 
especializados no domínio operacional e técnico da atividade terceirizada. Isso 
permite que a administração concentre esforços em sua atividade-fim, em prol 
de maior eficiência e eficácia no atendimento ao interesse público. 

A “quarteirização” é estágio seguinte ao da terceirização, constituindo-se na con-
tratação, pela Administração, de um terceiro privado, especializado em gerenciar 
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pessoas físicas6 ou jurídicas, os “quarteirizados”, que o terceiro contratará para a 
execução de determinados serviços ou o fornecimento de certos bens necessários 
ao serviço público. Em síntese: a função da empresa gerenciadora é administrar a 
execução do objeto cuja execução contratará a outrem.

Desenvolvem-se duas ordens de relações jurídicas: a que se estabelece entre 
a administração e a empresa gerenciadora e a que se estabelecerá entre esta e 
as empresas executoras, mercê do que, do ponto de vista do Direito Adminis-
trativo, a “quarteirização” pretenderia ser instrumento destinado a elevar o teor 
de concretização do princípio da eficiência, preconizado pelo art. 37, caput, da 
CR/88, na premissa, carente de comprovação a cada caso, de que ambos os seg-
mentos – o da empresa gerenciadora e o das empresas ou profissionais execu-
tores – serão capazes de superiormente produzir os resultados com que conta a 
administração para assegurar apoio adequado aos fins de interesse público que 
lhe cumpre alcançar.

OBJETIVOS DA “QUARTEIRIZAÇÃO”

Eliminação de estruturas internas 

As administrações públicas que optam por administrar diretamente, com os 
recursos de seus próprios quadros e os meios de seus serviços, as relações com 
terceiros são obrigadas a montar uma estrutura interna voltada para a seleção, o 
gerenciamento e a fiscalização dos respectivos contratos. Os custos assim gerados 
sobrepõem-se, por vezes, aos ganhos obtidos com a contratação de serviços espe-
cializados a terceiros ou os anulam, a saber, o ganho de qualidade e produtividade, 
a redução da máquina administrativa, a redistribuição de servidores para o exer-
cício de outras funções, eficácia e eficiência na atuação administrativa. A “quar-
teirização” surge como alternativa para prevenir o inchaço da estrutura interna 
da administração pública, na tentativa de estabelecer-se maior agilidade e pró-a-
tividade na prestação de serviços públicos.

Profissionalização da gestão dos contratos e do relacionamento entre empresas 

A “quarteirização” tende a evitar a improvisação de gestores, não raros agentes 
públicos em desvio de função, situação que, além de dificultar ou mesmo impedir 
a especialização do profissional, resulta em natural sentimento de insatisfação 
daquele desviado de sua função, com inevitável perda de eficiência. A negociação 
contratual dirigida por pessoal não afeito a tal atividade acarreta desgaste individual 
e, muitas vezes, favorecimento, ainda que inconsciente, a determinados contra-
tados, em prejuízo de outros. A gestão por meio de empresas especializadas tende 
a despersonalizar a relação com os prestadores de serviços da rede credenciada.

Garantia jurídica e preservação econômica da relação 

Na medida em que a empresa especializada contratada assume a gestão da rede 
por ela credenciada, nenhuma, em princípio, é a relação desta com a administração. 
Assim, espaço não haverá para questionamentos fundados em suposta subordi-
nação hierárquica (característica do contrato de trabalho) entre a administração e 



26 revista PrÁtiCa FOreNse - Nº 21 - setembrO/2018

os empregados das empresas executoras. Incumbirá à empresa gestora monitorar 
a idoneidade econômico-financeira e a regularidade fiscal das empresas execu-
toras, bem como o pagamento de obrigações trabalhistas, sociais e tributárias inci-
dentes ou decorrentes da execução dos serviços credenciados, pelo que nenhuma 
responsabilidade solidária ou subsidiária terá a administração se os credenciados 
falharem na observância daquelas obrigações.

A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA GERENCIADORA 

A relação jurídico-contratual entre a administração e a empresa gerenciadora 
estabelece-se, de ordinário, por meio do processo seletivo da licitação, admitindo-
se a contratação direta, isto é, sem licitação, se o caso concreto corresponder a 
uma das hipóteses de dispensa ou inexigibilidade previstas em lei. Haja, ou não, 
procedimento seletivo, sublinhe-se que a empresa gestora presta serviços espe-
cializados, logo, é indispensável que entre os objetivos expressos em seu ato cons-
titutivo (contrato social e/ou estatuto) figure a gerência de contratos na forma 
de “quarteirização”.

O contrato administrativo, decorrente dessa licitação, rege-se pelas suas cláu-
sulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado (art. 54 
da Lei nº 8.666/93). Já os contratos celebrados por empresa pública ou sociedade 
de economia mista e suas subsidiárias regulam-se pelas suas cláusulas, pelo dis-
posto na Lei nº 13.303/16 e pelos preceitos de direito privado.

O regime jurídico do contrato administrativo celebrado com a empresa geren-
ciadora confere à administração as prerrogativas – vale dizer, poderes-deveres 
-enunciadas no art. 58 da Lei nº 8.666/93, a saber: (a) modificá-lo, unilateralmente, 
para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos 
do contratado; (b) rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso 
I do art. 79 da Lei nº 8.666/93; (c) fiscalizar-lhe a execução; (d) aplicar sanções 
motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; e (e) nos casos de serviços 
essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vin-
culados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração 
administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de 
rescisão do contrato administrativo.

Se, na hipótese de rescisão contratual, o art. 58, V, autoriza a administração 
pública a ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vin-
culados ao objeto do contrato, é de admitir-se a possibilidade de a administração 
estabelecer uma relação jurídico-contratual provisória diretamente com a rede cre-
denciada, com o fim de evitar a descontinuidade da prestação do serviço público, 
caso rescinda o contrato com a empresa gerenciadora. Trata-se de situação excep-
cional, insuscetível de ocorrer na vigência do contrato entre a administração e a 
empresa gerenciadora. 

A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A EMPRESA GERENCIADORA E OS EXECUTORES 
DOS SERVIÇOS (REDE CREDENCIADA)

A relação jurídica entre a empresa gerenciadora e os contratados para a exe-
cução de serviços e fornecimento de bens (rede credenciada) rege-se pelas normas 
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de direito privado, mormente aquelas do título referente aos contratos em geral, 
no Código Civil.

No capítulo VII, referente ao contrato de prestação de serviços, a lei civil esta-
belece que toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode 
ser contratada mediante retribuição e que, não sendo o prestador de serviço con-
tratado para certo e determinado trabalho, entender-se-á que se obrigou a todo e 
qualquer serviço compatível com as suas forças e condições.

Nessa relação jurídica privada, autônoma e independente da relação jurídico-
contratual ajustada entre a administração e a empresa gerenciadora, são partes o 
contratante (a empresa gerenciadora) e os contratados (prestadores de serviços, for-
necedores de peças e acessórios, fornecedores de combustíveis). Estes se obrigam, 
perante a empresa gerenciadora, a executar o objeto da gestão a esta contratada 
pela administração, o que desde logo afasta desse contrato o perfil de relação de 
consumo, posto que esta se caracteriza pelo fato de o consumidor ser o destina-
tário final do bem ou serviço (CDC, art. 2º). No caso, o destinatário final dos bens 
fornecidos ou serviços prestados pelos executores não é a empresa gestora, mas a 
administração pública, que parte não é no contrato.

Se dessa relação contratual advier algum dano ou prejuízo para a administração, 
respondem, solidariamente, a empresa gerenciadora e o contratado executor 
(empresa da rede), seguindo-se que a obrigação de ambos, perante a adminis-
tração, é indivisível, ou seja, tem por objeto coisa ou fato não suscetível de divisão, 
por sua natureza, por motivo de ordem econômica, dada a razão determinante do 
negócio jurídico (CC, art. 258). 

Na solidariedade passiva, o credor tem o direito de exigir e receber de um 
ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o paga-
mento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados soli-
dariamente pelo resto (art. 275 do CC). Por conseguinte, não executado o serviço 
a contento ou não fornecido o bem com as especificações previstas, empresa 
gerenciadora e executante estarão solidários no dever de reparar os danos daí 
decorrentes perante a administração e esta poderá dirigir o pleito reparatório a 
qualquer deles ou a ambos.

Situação diversa daquela que resulta do subcontrato autorizado pela adminis-
tração (Lei nº 8.666/93, art. 72), em que somente o contratado pela administração 
e subcontratante do terceiro responde pela inexecução, total ou parcial, de todo o 
contrato, incluindo o subcontrato, ainda que a inexecução se relacione ao objeto 
subcontratado ao terceiro. 

Por isto mesmo importa que o contrato administrativo (o celebrado entre a admi-
nistração e a empresa gerenciadora) estabeleça cláusula de garantia para eventual 
caso de ressarcimento de danos causados à administração. O edital deverá conter 
regra específica, como exige o caput do art. 56 da Lei nº 8.666/93.

No que tange ao contrato a ser celebrado entre a empresa gerenciadora e os 
contratados executores (rede credenciada), importa que: (a) contenha cláusulas 
acordadas com base em critérios objetivos, que precatem conflitos durante e após 
a execução das obrigações; e (b) tracem normas técnicas e operacionais que por-
menorizem a prestação, os meios de comprovação de sua execução e as exigên-
cias legais específicas para o credenciamento e autorização para funcionamento 
dos credenciados, inclusive quanto às normas ambientais e de sustentabilidade 
pertinentes.
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O GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 

Nada obstante o gerenciamento que é peculiar a ambas as atividades, a natu-
reza da contratação de empresa gerenciadora do fornecimento de combustíveis 
difere da contratação de empresa especializada no gerenciamento da manutenção 
preventiva e corretiva de veículos, não podendo figurar num mesmo lote ou grupo 
da licitação. As redes credenciadas, ou seja, a que executa o fornecimento de com-
bustíveis (postos) e a que presta os serviços de manutenção de veículos (oficinas), 
possuem objetivos sociais próprios, além do que são distintos os critérios de julga-
mento de propostas aplicáveis a cada espécie, daí a impropriedade de figurarem 
num mesmo grupo de edital, impondo-se a divisão da licitação em itens distintos, 
com julgamento, habilitação e adjudicação próprios. 

A contratação de empresa gerenciadora do fornecimento de combustíveis segue 
os mesmos moldes da contratação de empresa especializada no gerenciamento da 
manutenção preventiva e corretiva de veículos, ou seja, a administração transfere 
à empresa especializada, vencedora da licitação, o gerenciamento informatizado 
do fornecimento de combustíveis para abastecimento de sua frota, por meio de 
rede credenciada de postos de abastecimento localizados em âmbito estadual, 
regional ou nacional. Na prática, o agente público autorizado efetua o abasteci-
mento de veículo em qualquer dos postos credenciados pela empresa gerencia-
dora, por meio da utilização de um cartão magnético, obrigando-se esta última 
a apresentar relatórios de gastos (consumo), preços praticados, identificação do 
usuário e dos postos de combustíveis fornecedores.

A contratação tradicional, ou seja, de um único posto de combustível, vencedor 
da licitação, obriga a administração contratante a efetuar o abastecimento de seus 
veículos no âmbito exclusivo desse estabelecimento.

O modelo de contratação de empresa gerenciadora possibilita que uma rede de 
postos credenciados em várias localidades atenda à demanda da administração, 
onde a necessidade surgir, evitando-se o uso de suprimento de fundos, sujeito a 
excessos e impropriedades. 

No campo da economicidade, a contratação de empresa de gerenciamento do 
fornecimento de combustíveis pode ter sua duração estendida para além do exer-
cício financeiro, afastando, com isso, a necessidade de realizar-se licitação a cada 
exercício financeiro para a aquisição de combustíveis, segundo a regra do art. 57, 
caput, da Lei nº 8.666/93. É que o contrato de gerenciamento, cuja natureza é a de 
prestação de serviços, reitere-se, permite que sua duração ultrapasse o exercício 
financeiro, podendo atingir o limite de 60 (sessenta) meses, desde que compro-
vada a vantagem econômica das possíveis prorrogações.

O Tribunal de Contas da União anotou, acerca da economicidade gerada na con-
tratação de empresa gerenciadora de combustíveis, que “... o documento elaborado 
pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (fls. 304/315, v. 1), versando sobre o uso do sistema de gerenciamento de 
frota do DPF no abastecimento de combustíveis – embora de objeto diverso ao que 
ora se analisa (manutenção) –, assinala um potencial de redução de gastos da ordem 
de R$ 1,76 milhão por ano (grifo não consta do original), o que, ao sentir do [...], 
tornam otimistas as expectativas quanto à diminuição de custos pela implemen-
tação de tal sistema de gerenciamento para manutenção de veículos” (Acórdão nº 
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2.731/2009, Plenário, Relator Min. Marcos Bemquerer Costa. Revisor Min. Aroldo 
Cedraz. Processo TC nº 032.202/2008-1, DOU de 20.11.09).

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O Tribunal de Contas da União entende admissível a escolha da proposta que 
ofereça a menor taxa de administração, nas licitações cujo objeto seja a contra-
tação de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento de combus-
tíveis. Assim: 

“... é adequado o uso do valor da taxa de administração como critério de julgamento. 
não se trata, aliás, de nenhuma inovação, já que tal sistemática tem sido rotineiramente 
empregada – sem qualquer crítica desta corte sob este aspecto, friso – em licitações para 
contratação de serviços de gerenciamento em que o contratado não é o fornecedor direto 
do bem ou serviço final demandado pela administração.

5. É o caso, por exemplo, dos certames para contratação de serviço de fornecimento de 
passagens aéreas, em que as agências de viagens, que não são as fornecedoras do serviço 
de transporte aéreo demandado pelo poder público, são selecionadas com base no valor 
da taxa de administração que cobram.

6. o mesmo ocorre com o fornecimento de combustíveis ou de vales-refeições, em que 
idêntico critério de julgamento é empregado e o entregador final do produto demandado 
não é o distribuidor de combustíveis ou a empresa de vales, mas o posto de gasolina ou 
o restaurante credenciado em que o abastecimento de cada veículo e consumo de cada 
refeição é feito.” (acórdão nº 2.731/2009, plenário, relator min. marcos Bemquerer costa. 
revisor min. aroldo cedraz. processo tc nº 032.202/2008-1, dou de 20.11.09).

De acordo com esse critério de julgamento, vence a licitação a empresa que ofe-
rece a menor taxa de administração, podendo ser, inclusive, de 0% (zero por cento) 
ou negativa7, como admitido no Acórdão nº 552/2008, Plenário, que assim assentou: 
“9.2.1. (...) a apresentação de ofertas de taxas de administração negativas ou de valor 
zero não implica em violação ao disposto no art. 44, § 3º, da Lei nº 8.666/93”.

É que, diferentemente da contratação de empresa gerenciadora da manutenção 
preventiva e corretiva de veículos, onde a taxa de administração representa um 
percentual muito pequeno em relação aos custos da execução dos serviços (peças 
e mão de obra) e, portanto, esse critério de julgamento não se traduz em economi-
cidade para a administração pública, no gerenciamento de combustíveis o produto 
fornecido é padronizado e não há significativa diferença de preços entre um posto 
de fornecimento e outro, não representando a cobrança de taxa de administração 
fator a onerar os custos da contratação. Além disso, os preços para as várias espé-
cies de combustíveis são controlados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP)8, 
o que faz com que os preços praticados em todo o território nacional, ao menos 
regionalmente, se aproximem do nivelamento. 

Mas é importante que a administração pública efetue pesquisa de mercado 
sobre as taxas cobradas pelas empresas do ramo. É que a cobrança de taxas elevadas 
onera, sim, os custos da contratação, fator bastante para que o administrador não 
opte por esse critério de julgamento de proposta.

Outro critério usual é o baseado no maior percentual de desconto. Vence a lici-
tação a concorrente que oferecer o maior percentual de desconto sobre o preço 
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à vista, cobrado na bomba de combustíveis. Dito percentual é calculado sobre o 
preço final de venda, mesmo sobrevindo redução de preços.

O instrumento convocatório não deve estipular índice de desconto máximo, o 
que caracterizaria fixação de preço mínimo, vedada pelo art. 40, inciso X, da Lei 
nº 8.666/93.

A escolha do critério de julgamento deve conhecer o perfil do consumo de 
combustíveis nos exercícios anteriores, bem assim como operam as empresas 
gerenciadoras, entre outros dados peculiares, e desde que o critério tido como o 
mais vantajoso (menor taxa de administração ou maior percentual de desconto) 
não restrinja a competitividade9.

A NATUREZA DO CONTRATO DE GERENCIAMENTO E SUA DURAÇÃO

Não se suscitou dúvida, até aqui, quanto à natureza jurídica do contrato cele-
brado entre a administração e a empresa gerenciadora dos serviços sob foco. É a 
de contrato administrativo, sujeito aos princípios e normas da Lei Geral de Licita-
ções. A incidência do regime da Lei nº 8.666/93, entretanto, acarreta não poucas 
indagações.

Uma delas: pode a administração licitadora estabelecer no instrumento con-
vocatório a vigência do contrato pelo prazo de 12 meses, prorrogáveis até o limite 
de 60 meses (art. 57, II, da Lei nº 8.666/93), na contratação de empresa gerencia-
dora do fornecimento de combustíveis ou da manutenção preventiva e corretiva 
de veículos?

O caput do artigo acima citado estabelece, como regra, que a duração dos con-
tratos regidos pela Lei nº 8.666/93 fique adstrita à vigência dos respectivos créditos 
orçamentários, ou seja, até o final do exercício financeiro (31 de dezembro do ano 
em que foi celebrado o contrato). O mesmo dispositivo também prevê quatro 
exceções à regra, entre as quais a de que contratos cujo objeto seja a prestação 
de serviços contínuos (inciso II) tenham a sua duração estendida até o exercício 
seguinte, admitindo-se a prorrogação por iguais e sucessivos períodos, desde que 
demonstrada a vantagem para a administração e limitada a duração ao máximo 
de 60 meses.

Resta saber se ditos contratos podem ser classificados como de prestação de 
serviços contínuos, para o efeito de se enquadrarem na exceção do art. 57, II.

Tanto no gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva de veículos como 
no gerenciamento do fornecimento de combustíveis – embora este constitua obri-
gação de dar, e, não, propriamente, obrigação de fazer, que tipifica a prestação de 
serviços –, o objeto da contratação administrativa é a gerência de um modo pecu-
liar de obter aqueles bens e serviços. A execução do serviço de manutenção ou a 
execução do fornecimento do combustível não são o objeto da contratação, pela 
singela razão de que não são o objeto social da empresa gerenciadora. Esta não faz 
a manutenção, nem fornece o combustível; cumpre-lhe gerenciar a execução da 
manutenção ou gerenciar o fornecimento do combustível. A contratação é de um 
sistema de gestão, portanto, de uma atividade destinada a obter determinada utili-
dade de interesse para a administração pública, que o art. 6º, II, da Lei nº 8.666/93 
define expressamente como serviço.

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ao responder a consulta 
formulada pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul 

ESPECIAL



31revista PrÁtiCa FOreNse - www.zkeditOra.COm/PratiCa

– FAMURS, acerca da contratação de empresa de gerenciamento do fornecimento 
de combustíveis por meio da utilização de cartão magnético, analisou a questão 
da natureza dessa contratação.

Ponderou que o critério a ser utilizado para essa definição deve basear-se na 
atividade preponderante ou essencial da prestação contratada, no caso, o objeto 
pretendido compreende as atividades próprias do cartão combustível, com des-
taque para a gestão e o controle do abastecimento da frota, encargos estes que 
seriam de responsabilidade da empresa gerenciadora. A atividade preponderante, 
de acordo com a Corte de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, é a prestação de 
uma determinada utilidade para a administração, ou seja, prestação de serviços. 

Reproduz-se, a seguir, o texto do Parecer nº 10/2009, da Auditoria do TCE/RS, 
acolhido pelo Tribunal Pleno em sessão de 27.05.09:

“encaminha o senhor conselheiro ceZar mioLa o processo referente à consulta for-
mulada pela Federação das associações de municípios do rio Grande do sul – Famurs, 
com o seguinte conteúdo: 

‘a) se forem utilizar o cartão combustível devem licitar o combustível separadamente, 
considerando que as instituições financeiras não o vendem, ou não há necessidade de 
assim procederem? 

b) se a licitação for separada, pode o município exigir que o posto seja credenciado da 
instituição com a qual a administração contratou o cartão combustível? esta condição não 
limita, direciona ou restringe a competição? 

c) se não houver necessidade de licitação para o combustível, como proceder na con-
tratação do cartão combustível para a definição do valor unitário e total, quantitativos e 
indicação dos postos de combustíveis? 

d) podem celebrar contrato sem licitação para esta finalidade com instituições finan-
ceiras oficiais, tais como BanrisuL e caixa Federal?

e) se houver necessidade de licitação para o cartão combustível, a modalidade mais 
adequada será o pregão? 

f ) quais os elementos essenciais a serem contemplados no edital para que se evitem 
problemas com a licitação e a contratação dele decorrente?’.

estas questões foram enfrentadas pela consultoria técnica do tribunal, que ofereceu, na 
informação nº 009/2009, de autoria dos auditores públicos externos josÉ aLaor siLveira 
e sandro correia de BorBa, suas conclusões nestes termos:

a) visualizada de forma estrita, a hipótese trazida na consulta encontra na doutrina 
colacionada, que utiliza “a aplicação de critério baseado na natureza da atividade prepon-
derante ou essencial da prestação contratada”, para definição do real interesse do contra-
tante, sustentação para caracterizar-se o objeto da licitação como serviço (sistema de cartão 
combustível); no caso, o objeto pretendido compreende as atividades próprias do cartão 
combustível, com destaque à gestão e controle do abastecimento da frota, encargos estes 
de responsabilidade da administradora do cartão;

b) se juridicamente possível alcançar conclusão no sentido da caracterização do cartão 
combustível como contrato de prestação de serviços, em face das atividades típicas do citado 
cartão, não menos importante se afigura destacar que as ações desenvolvidas pelo contratado, 
em especial, gestão e controle do abastecimento da frota, não afastam a responsabilidade 
da administração, exemplificativamente, no que se refere aos necessários atos tendentes 
à liquidação da despesa pública, momento em que, inclusive, deverá aferir a correção dos 
valores praticados pelo combustível que tiver sido consumido em determinado período;



32 revista PrÁtiCa FOreNse - Nº 21 - setembrO/2018

c) o sistema de cartão combustível, em razão de suas peculiaridades, dentre as quais o 
convênio mantido com os postos de combustível, não se compatibiliza com a licitação do 
combustível separado;

d) o conjunto de todas as peculiaridades de que se reveste o sistema de cartão combustível, 
não permite antecipar conclusão no sentido de que, em licitação que possua como objeto 
a contratação do citado cartão, estar-se-ia não observando o princípio da economicidade; 

e) mesmo na hipótese de ser promovida licitação para a compra (fornecimento) de com-
bustível apenas (obrigação de dar), a exigência de comprovação de credenciamento prévio 
não seria lícita, pois representaria restrição indevida à competitividade no certame, bem 
como ofensa ao princípio da isonomia (artigo 3º da Lei Federal nº 8.6661993); 

f ) a administração tem o dever legal de definir quantitativos, assim como preços unitá-
rios e totais dos materiais e serviços que contratar (artigos 7º, § 2°, ii, e §§ 4° e 6º, e 55, i, da 
Lei Federal n° 8.666/1993). mesmo na hipótese de contratação de serviços de cartão com-
bustível, em que não seria possível estabelecer, com precisão, as quantidades e os valores a 
serem despendidos, a administração deveria realizar uma estimativa, com base no consumo 
provável, e estipular um valor anual, desdobrando em combustível (quantidades em litros, 
considerando o total de veículos da frota) e serviços de gerenciamento (valores relativos à 
taxa de administração); 

g) é lícito exigir que as empresas interessadas na prestação de serviços de cartão com-
bustível comprovem possuir um número mínimo de postos habilitados para o abasteci-
mento de frota, em determinadas áreas geográficas, tendo em vista tal exigência revelar-se 
indispensável para o específico objeto do contrato, não significando, em tese, afronta ao 
princípio da competitividade (art. 3º, § 1°, i, da Lei Federal n° 8.666/1993);

h) os elementos essenciais a serem contemplados no edital de licitação de cartão com-
bustível seriam, conforme o caso, aqueles prescritos, em especial, no artigo 40 e incisos 
da Lei Federal n° 8.666/1993, sem prejuízo de todas as demais indicações específicas ou 
peculiares da licitação;

i) ressalvado o exame do caso concreto, a contratação de serviços de cartão combus-
tível, em princípio, não caracterizaria objeto que se marcasse como possível de ser contra-
tado sem licitação, tendo em vista não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de dis-
pensa previstas no artigo 24 da Lei, bem como em face da ausência de peculiaridade que 
autorizasse a inexigibilidade por inviabilidade de competição, nos termos do artigo 25 do 
mesmo diploma Legal; 

j) não existiria óbice em se licitarem os serviços de cartão combustível por pregão, uma 
vez que tais serviços, em tese, enquadram-se no conceito de serviço comum a que alude a 
Lei Federal n° 10.520/2002 (artigo 1º, parágrafo único); 

k) em determinadas situações, poderá não se justificar o pagamento de uma prestação 
de serviços de tal natureza. Lembramos que, além do pagamento pelo consumo efetivo de 
combustível em determinado período (a título de reembolso), poderá haver a cobrança de 
uma taxa de administração pelos serviços prestados; daí caber a cada instituição analisar e 
decidir de acordo com a sua realidade, sempre considerando o conjunto de regras e prin-
cípios aplicáveis à espécie.

enviado o processo a esta auditoria, foi, em 28-04-2009, distribuído a este auditor subs-
tituto de conselheiro.

É o relatório. 
os aspectos fundamentais da consulta foram adequadamente examinados pela con-

sultoria técnica. podem ser endossadas, sem qualquer restrição, as conclusões constantes 
dos itens ‘c’ a ‘j’, da manifestação de fls. 8/34, constante no processo.
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todavia, é imperativo que se faça uma ressalva quanto à natureza do contrato em tela, 
identificado pela informação nº 009/2009 como sendo o de ‘prestação de serviços’, pelo 
elemento da preponderância, embora se reconheça, também, a presença de elementos de 
uma relação de ‘compra e venda’, no caso, dos combustíveis.

ocorre que, na medida em que o certame a ser realizado travar-se-á em torno da pro-
posta mais vantajosa para administração pública no que tange à ‘taxa de administração’ a 
ser cobrada pela contratada, não se pode perder de vista a hipótese da referida taxa ser 
inexistente, como, ocasionalmente, já se pode observar (veja-se, por exemplo, a ‘ata do 
pregão nº tcmrj nº 023/2005’, no site do tribunal de contas do município do rio de janeiro).

É que a cobrança de referida ‘taxa de administração’ não é elemento essencial do contrato 
para o fornecimento do cartão combustível, o que demanda se cogitar de como proceder 
a caracterização da ‘prestação de serviços’, já que este contrato, nos termos do artigo 594 
do código civil, exige a ‘retribuição’ como um de seus elementos essenciais (dito de outra 
forma, é contrato essencialmente oneroso). 

ora, se inexistente a ‘taxa de administração’ em benefício da contratada, onde estará a 
‘retribuição’? na transferência (temporária, caracterizando uma cessão de direitos) da exclu-
sividade de que desfrutará a contratada em viabilizar, através de sua rede conveniada, o for-
necimento de combustíveis à administração pública. esta exclusividade é um bem intangível, 
pertencente à administração pública, que será transferido à contratada, podendo ou não 
ser acompanhado do pagamento de ‘taxa de administração’. É este ativo que oportunizará, 
eventualmente, que a ‘prestadora de serviços’ (para a administração pública) obtenha sua 
‘retribuição’ por via indireta, no contrato que manterá com sua rede conveniada.

vale destacar, ainda mais uma vez, o que constou no item ‘b’ da manifestação da consul-
toria técnica, no sentido de que ‘as ações desenvolvidas pelo contratado, em especial, gestão 
e controle do abastecimento da frota, não afastam a responsabilidade da administração, 
exemplificativamente, no que se refere aos necessários atos tendentes à liquidação da des-
pesa pública, momento em que, inclusive, deverá aferir a correção dos valores praticados 
pelo combustível que tiver sido consumido em determinado período’. a ‘retribuição’ da pres-
tadora de serviços, mesmo se não for feita diretamente através da ‘taxa de administração’, por 
óbvio não poderá resultar em sobrepreço dos combustíveis, em relação ao que é praticado 
pelo mercado, pois este mecanismo ‘indireto’, na medida em que resultaria em ônus para a 
administração pública, conflita com os princípios constitucionais da eficiência (constituição 
Federal, artigo 37, caput) e da economicidade (constituição do estado, artigo 19, caput). 

daí porque, na relação atípica que se formará, verdadeiro contrato misto, além da pre-
sença dos elementos da prestação de serviços (que permanece como preponderante, para os 
fins já identificados na informação nº 009/2009), e da compra e venda, também o da cessão 
de direitos de exclusividade devem ser considerados, aplicando-se, no demais, as bem lan-
çadas conclusões da informação nº 009/2009, da consultoria técnica, que poderá ser enca-
minhada ao consulente, juntamente com este parecer, como a contribuição desta corte.”

Extrai-se que a natureza da contratação de empresa especializada no gerencia-
mento de combustíveis ou no de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
é a de prestação de serviços. Reconhece-se a presença de elementos da compra e 
venda e da cessão de direitos, todavia de teor acessório ou subsidiário.

Para que seja possível o enquadramento dessa contratação na exceção do art. 
57, II, da Lei nº 8.666/93 é preciso definir, ainda, se se trata de serviço contínuo.

Para o Tribunal de Contas da União, “o que caracteriza o caráter contínuo de 
um determinado serviço é sua essencialidade para assegurar a integridade do 
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patrimônio público de forma rotineira e permanente ou para manter o funciona-
mento das atividades finalísticas do ente administrativo, de modo que sua inter-
rupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento 
da missão institucional” (Acórdão nº 132/2008, Segunda Câmara, Rel. Min. Aroldo 
Cedraz. Processo TC 010.020/2003-1, DOU de 15/02/08).

Tanto a manutenção preventiva e corretiva de veículos como o fornecimento 
de combustíveis são essenciais para o funcionamento de atividades administra-
tivas, razão pela qual o gerenciamento de tais aquisições não pode sofrer solução 
de continuidade, sob pena de paralisação de funções de permanente interesse 
público. Resulta a possibilidade jurídica de aplicar-se o disposto no art. 57, II, da 
Lei nº 8.666/93 a esses contratos, desde que, insista-se, a administração contra-
tante demonstre a vantagem econômica da prorrogação.

Da jurisprudência do Tribunal de Contas da União se colhe a possibilidade de 
prorrogação de contratos da espécie, notadamente de gerenciamento informati-
zado da manutenção de veículos automotivos, com base no art. 57, II, da Lei nº 
8.666/93. Assim:

acórdão
vistos, relatados e discutidos estes autos que versam sobre representações contra o 

pregão eletrônico 21/2015, promovido pela superintendência estadual de Brasília da empresa 
Brasileira de correios e telégrafos, cujo objeto era a contratação de empresa para prestação 
de serviço de gerenciamento informatizado da manutenção de veículos automotivos, (grifamos)

“Hoje falamos em simplificação administrativa nas diferen-
tes vertentes em que o conceito se desdobra, para além da 
simplificação procedimental referida, uma simplificação nor-
mativa, orgânica.”
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acordam os ministros do tribunal de contas da união, reunidos em sessão plenária, 
ante as razões expostas pelo relator, em:

[...]
9.2. com fulcro no art. 250, inciso ii, do regimento interno do tcu, c/c art. 2º da reso-

lução-tcu 265/2014, determinar à empresa Brasileira de correios e telégrafos que:
9.2.1. condicione eventual prorrogação das contratações decorrentes do modelo sob exame 

(conforme tabela 1 do item 5.1 do memorial à peça 100 – p. 9) à demonstração de que estão 
sendo mantidas as condições mais vantajosas para a Administração, à luz do art. 57, inciso II, 
da Lei 8.666/1993, e/ou do art. 31, caput, da Lei 13.303/2016, c/c a jurisprudência desta Corte 
(e.g., Acórdão 213/2017-TCU-Plenário), adotando todas as boas práticas ao alcance da entidade 
contratante, a exemplo das conclusões contidas no parecer 2/2013-CPLC/PGF/AGU, dos proce-
dimentos para a realização de pesquisa e cálculo do preço de referência previstos no Manual 
de Licitação e Contratação, da utilização de históricos de despesa obtidos a partir de relatórios 
extraídos do sistema e da projeção dos custos alicerçados em Indicadores de Gestão da Frota; (gri-
famos) (acórdão nº 120/2018 – plenário, rel. min. Bruno dantas, processo nº 013.775/2015-4).

CONCLUSÃO

A Lei Geral de Licitações e Contratações (nº 8.666/93) define execução indireta 
de obra ou serviço como aquela “a que o órgão ou entidade contrata com terceiros” 
(artigos 6º, VIII, e 10, II).

Nessa definição encaixa-se a “quarteirização” da prestação de serviços, com 
ou sem fornecimento de bens – desde que, em caso afirmativo, desses bens haja 
previsão de quantidades em correspondência às previsões reais do projeto básico 
(ou termo de referência, quando adotada a modalidade pregão) –, na medida em 
que a administração contrate empresa privada especializada para gerir a prestação 
de determinados serviços de apoio, cuja amplitude, geograficamente espraiada, 
mobilizaria estruturas e meios, com maior custo e menor eficiência, se exercitados 
pelos quadros próprios e gerências diretas da administração pública.

Seriam exemplos desses serviços aqueles cuja execução demanda a existência de 
múltiplos prestadores e/ou fornecedores, preferencialmente organizados em rede, 
sob gestão e controle informatizados, de que podem ser exemplos, entre outros, 
os serviços de manutenção de frota e fornecimento de combustíveis a veículos do 
serviço público – tema do presente estudo.    

Atividades dessa natureza já vêm sendo objeto de “quarteirização” da gestão em 
empreendimentos privados, tais como aqueles que administram complexos conglome-
rados de prestadores de serviços e bens ao consumidor (shopping centers, sobretudo). 

O desenvolvimento e o aperfeiçoamento de sistemas de gerenciamento que 
utilizam recursos de tecnologia da informação é a marca da economia contem-
porânea, que deve atender à massa de consumidores em escala geométrica, perfil 
idêntico ao de certos segmentos da administração pública. 

O princípio constitucional da eficiência compele a administração estatal – direta 
(órgãos subordinados) e indireta (entidades vinculadas, i.e, autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista), tal como nomeadas 
no art. 37, caput, da CR/88 – a manejar sistemas de gestão capazes de produzir 
resultados, a custos e prazos compatíveis com as premências do interesse público. 
Do que não se exoneram as entidades de administração delegada (concessioná-
rias e permissionárias de serviços públicos, nos termos do art. 175 da CR/88) e as 
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entidades do terceiro setor que colaboram com a administração pública, tais como 
as chamadas organizações sociais.

O presente texto atualiza aquele publicado em 2010, a respeito do modelo de 
“quarteirização” aplicável ao gerenciamento da manutenção de veículos, e reforça, 
à vista da evolução jurisprudencial e da práxis administrativa submetida aos tri-
bunais de contas desde então, algumas soluções anteriormente suscitadas para a 
contratação desse objeto, quais sejam:

(a) a adoção de critério de julgamento de proposta que se possa demonstrar 
mais econômico para a administração, baseado no menor valor da hora trabalhada 
(mão de obra), evitando-se: 

• a realização de cotações, pela empresa gerenciadora contratada, junto a três 
ou mais oficinas credenciadas; 

• a necessidade de estabelecer-se, no edital, como medida de redução de custos 
para a administração, a obrigação de a empresa gerenciadora buscar três orça-
mentos com base na localização geográfica das oficinas, ou seja, aquelas mais 
próximas do veículo a ser mantido em condições de uso; 

• eventual desrespeito à igualdade de condições às oficinas credenciadas de 
certa região quando da solicitação de orçamentos, ferindo o princípio da isonomia; 

• o risco de conluio entre as oficinas credenciadas e entre essas oficinas e a 
empresa gerenciadora contratada pela administração, no sentido de elevar os 
preços ao mais alto patamar possível, ainda que limitados aos valores das tabelas 
oficiais dos fabricantes, quando da elaboração dos orçamentos;

• a cobrança de taxa extra das oficinas para cada serviço prestado; e
• o conhecimento dos preços a serem pagos pela administração contratante, 

pelos serviços e peças, somente na execução do contrato, ferindo o disposto nos 
artigos 40, VII, c/c 55, III, da Lei nº 8.666/93;

(b) a realização de ampla pesquisa de preços, valendo-se a administração, a 
partir da publicação da Instrução Normativa SLTI/MPOG Nº 5, de 27 de junho de 
2014, do sistema de consulta intitulado “Painel de Preços”;

 (c) a aplicabilidade do disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, autorizador 
da prorrogação contratual pelo período de até sessenta meses; e

(d) a designação de agente ou comissão responsável pela fiscalização do con-
trato com conhecimentos técnicos em manutenção veicular, afastando-se, assim, 
sobrepreços e/ou serviços desnecessários.

O texto que ora se encerra, além de reforçar soluções anteriormente publicadas, 
inova ao tratar sobre o inapropriado agrupamento do gerenciamento da manutenção 
de veículos e fornecimento de combustíveis num mesmo lote ou grupo da licitação e 
sobre a obrigação da sociedade empresária de comprovar a amplitude da rede creden-
ciada na fase de execução contratual, ou seja, após sagrar-se vencedora da disputa.

É fundamental que o gestor público, seja nas contratações decorrentes do regime 
geral de licitações (Lei nº 8.666/93), seja nas que decorrem do regime diferenciado 
de contratações – RDC (Lei nº 12.462/11), ou nas contratações realizadas pelas 
empresas estatais (Lei nº 13.303/16), avalie a decisão de substituir a contratação 
tradicional de um dado objeto por modelo inovador, sob a ótica da melhor relação 
custo-benefício que dele seja possível extrair-se, nos limites da ordem jurídico-ad-
ministrativa, a seu turno em permanente evolução. 

Cabe, pois, a esse agente analisar as contratações anteriormente realizadas para 
o objeto de que necessita, as despesas delas decorrentes, os procedimentos que 
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poderiam ter sido suprimidos e aqueles que não foram adotados para a satisfatória 
execução do objeto, o grau de eficácia das ações adotadas no processo de contratação, 
a possibilidade de racionalizar a atuação da fiscalização do contrato, o pleno atendi-
mento do interesse público decorrente da contratação, entre tantas outras peculiari-
dades, antes de decidir-se pela substituição, motivada, de um modelo de gestão por 
outro, ou seja, passar da “terceirização” à “quarteirização” na gestão de atividades de 
apoio. Oportunidade ímpar para reconhecer-se à norma do art. 12 da Lei nº 8.666/93 
a importância que até aqui não lhe tem sido dada com a ênfase necessária.

Planejamento da contratação, quantificação das necessidades, racionalização de 
meios, pesquisa de mercado, análise de custos, observância da regra da licitação e efe-
tiva fiscalização do contrato são inseparáveis de toda a atividade contratual da admi-
nistração pública e se constituem em ações mínimas do compromisso com resultados. 

PERORAÇÃO

A ordem jurídica portuguesa vem absorvendo a tendência observada na comu-
nidade europeia em prol da simplificação da gestão e da operação dos serviços 
administrativos públicos, como faz ver Joana Sangra na dissertação de mestrado 
que apresentou, em 2015, p. 18-20, verbis:

“... no que à construção urbana diz respeito, passam a ponderar-se aspetos relativos ao 
seu impacto socioeconómico, ambiental, portanto sobre o equilíbrio do território global-
mente considerado. o controlo exercido pela administração assume-se desta forma como 
uma função de adequação das construções urbanas às exigências do modelo de ocupação, 
uso e transformação dos solos contido nos instrumentos de planeamento do território. passa 
a ser possível afirmar-se, que a atividade administrativa de controlo “vise já não a defesa 
da ordem pública e a garantia da propriedade, fins a que normalmente estão associados, 
os poderes administrativos de natureza policial, mas antes a execução de instrumentos de 
planeamento urbanístico”. 

este surgimento de diferentes fins a que deve proceder a administração vai refletir-se 
na atuação desta passando a ponderar na sua atuação os diferentes e por vezes contraditó-
rios fins, que vai trazer alterações no plano da organização, sendo que “hoje a estrutura da 
administração pública na generalidade dos países europeus é surpreendida por uma série 
de organismos diferenciados (...), se valia para o aparelho público a ideia de uma pirâmide 
hierarquizável de relações bem definidas, hoje a metáfora utilizada é uma galáxia”. 

esta transformação vem sendo operada ao longo das últimas décadas, assistindo-se na 
europa “à migração de tarefas públicas para a esfera privada (privatização), de ativação e 
de reforço das responsabilidades próprias dos particulares”. É neste contexto que podemos 
falar de novas tendências legislativas, que fazem com que o estado se retire provocando 
uma desregulação (diminuição do controlo público), redefinindo-se assim o alcance da 
presença pública na sociedade. 

no entanto, o controlo efetuado pelo estado não é totalmente eliminado, mas redefinido 
pela diminuição da sua intensidade. posto isto, a privatização pode ser total onde o estado 
faz uma renúncia total da tarefa, ou pode haver casos em que é atribuída ao privado, sendo 
que se mantém a obrigação daquele de executar. sendo neste contexto onde podemos 
enquadrar a adoção de novos sistemas e modalidades de controlo preventivo das atuações 
privadas, onde os particulares têm sido chamados a desempenhar funções de controlo no 
desenvolvimento da atividade de urbanização e de edificação, funções essas que antes eram 
confiadas apenas aos poderes públicos. 
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nestes, é especialmente notória a substituição de mecanismos de controlo assentes 
em procedimentos de autorização prévia, por novas formas de controlo preventivo, onde 
reside a abolição do ato administrativo de autorização. o estado não abdica totalmente dos 
seus poderes de controlo, mas pela “diminuição da sua intensidade – é aqui que podemos 
encontrar um efeito simplificador”.

assim, a simplificação surge associada à preocupação de uma maior eficiência da ação 
administrativa na resolução de problemas sociais, simplicidade esta que assegure “melhores 
garantias e melhores decisões”39. visando em particular libertar a ap de certas tarefas e 
custos inerentes, concretizando, nesse âmbito, diretrizes gerais de simplificação administra-
tiva, de liberalização e de desburocratização. neste âmbito se compreendem as políticas de 
simplificação procedimental levadas a cabo pelos próprios estados, mas também as ideias 
de simplificação que se encontram subjacentes ao direito da união europeia. 

concluímos do exposto que hoje falamos em simplificação administrativa nas diferentes 
vertentes em que o conceito se desdobra, para além da simplificação procedimental referida, 
uma simplificação normativa, orgânica. na primeira, decorre desde logo com o princípio 
presente no art. 267, nº2 da crp, que remete para os princípios da desburocratização e da 
eficácia na organização e funcionamento da ap, tendo como destinatários o legislador e a 
própria ap. de uma outra vertente, tendo como objetivo a aplicação dos verdadeiros princí-
pios da economicidade, da eficiência e da eficácia, tendo estes que se encontrar articulados 
com a concretização de objetivos a melhorar, como a melhoria da prestação de serviços 
públicos e a sua gestão, objetivos estes que têm sido apresentados através da fórmula admi-
nistração de resultado”. (sanGra, joana manuel veiga. a simplificação administrativa do 
controlo prévio das operações urbanísticas. universidade católica portuguesa/porto, 2015).

Entre nós, o recentíssimo Decreto federal nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, ao 
dispor sobre a política de governança da administração pública federal direta, autár-
quica e fundacional – vale dizer, entes dotados de personalidade jurídica de direito 
público –, traz importante contribuição conceitual ao tema em face da realidade bra-
sileira. Define governança como o “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia 
e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas 
à conclusão de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade”. 

“A “quarteirização” da gestão de serviços administrativos 
bem que poderia inserir-se nesse cenário que o século XXI 
vem tentando redesenhar.”
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Sua definição para “valor público” também se afina com os predicados do estado 
democrático de direito: “produtos e resultados gerados, preservados ou entregues 
pelas atividades de uma organização que representem respostas efetivas e úteis às 
necessidades ou às demandas de interesse público e modifiquem aspectos do con-
junto da sociedade ou de alguns grupos específicos reconhecidos como destinatários 
legítimos de bens e serviços públicos”. Adota como princípios da governança pública 
“capacidade de resposta, integridade, confiabilidade e motivação”, do que razão não 
há para dissentir, conquanto se pudesse cogitar de acrescer outros ao rol. E classifica 
como “diretriz” de governança pública “promover a simplificação administrativa, a 
modernização da gestão pública e a integração dos serviços públicos, especialmente 
aqueles prestados por meio eletrônico” (art. 4º, II – o grifo não consta do original), 
exortando a administração federal a “implementar e manter mecanismos, instâncias 
e práticas de governança em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos 
neste Decreto” (art. 6º). A “quarteirização” da gestão de serviços administrativos bem 
que poderia inserir-se nesse cenário que o século XXI vem tentando redesenhar.  

noTAS

1 destacam-se: revista Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 9, n. 
102, p. 22-43, jun. 2010 e Revista Virtual da Advocacia-Geral da União, nº 102, de julho de 2010 
(http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/147929).

2 art. 1º no âmbito da administração pública Federal direta, autárquica e fundacional poderão 
ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou comple-
mentares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade. § 1º 
as atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copei-
ragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e 
instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta. § 2º não poderão ser objeto de 
execução indireta as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de 
cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar 
de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.

3 o sistema audatex Web permite a consulta de peças e a elaboração de orçamentos para repa-
ração de veículos (http://www.solerabrasil.com.br). o sistema Órion é uma solução integrada 
e de gestão de sinistros 100% web (http://www.cesvibrasil.com.br).

4 em julgado do tribunal de contas da união, o ministro relator assentou que: “... a concessão de 
desconto sobre determinada tabela leva ao mesmo resultado da fixação de preço mínimo como 
critério de julgamento, ou seja, em qualquer dos dois casos, a licitação será do tipo menor preço.” 
acórdão nº 818/2008, segunda câmara. processo tc nº 012.787/2006-2, dou de 03.04.08.

5 veja-se o seguinte julgado do tribunal de contas da união: “determinar à [...] que: [...] b.4) in-
clua, em seus contratos administrativos, cláusula com a discriminação dos valores a serem pa-
gos às contratadas, especificando custos estimados total e mensal e, ainda, quando for o caso, 
o percentual do desconto ofertado e a qual valor esse desconto deverá ser aplicado, consoante 
mandamento do inc. iii do art. 55 da Lei 8.666/93;” (acórdão nº 1.635/2010, segunda câmara. 
processo nº tc-003.898/2009-7. relator min. augusto sherman cavalcanti).

6 a inclusão de pessoa física justifica-se pela possibilidade de contratar-se a prestação de servi-
ços por profissionais liberais.

7 outros julgados do tcu atinentes à admissão de taxa de administração negativa: (a) d) re-
comendar ao [...], com base inciso iii do art. 250 do regimento interno do tcu, que analise o 
teor do parágrafo único do art. 4º da in 2/2013 e, considerando os resultados favoráveis ob-
servados em licitações para contratação de serviços de vale-alimentação e vale-combustível, 
reavalie a pertinência da vedação à oferta de taxas de administração negativas pelas empresas 
operadoras do vale-cultura; (acórdão nº 391/2015 – plenário, rel. min. raimundo carreiro, pro-
cesso nº 002.007/2015-0); (b) 39.3 dar ciência à […] para que, em futuros processos licitatórios, 
custeados com recursos federais, e tendo como objeto a operacionalização de vale-refeição, 
vale-alimentação, vale-combustível e cartão combustível, avalie no caso concreto se a admis-
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JESSÉ TorrES PErEIrA JunIor é desembar-
gador do tribunal de justiça. professor e coorde-
nador dos cursos de pós-graduação em direito 
administrativo da escola da magistratura e da 
escola de administração judiciária do tribunal 

de justiça do estado do rio de janeiro. professor visitante da 
escola de direito, rio, da Fundação Getúlio vargas.

mArInÊS rESTElATTo DoTTI é advogada da 
união. especialista em direito do estado e em 
direito e economia (uFrGs). professora no curso 
de especialização em direito público com ênfase 
em direito administrativo da uniritter – Laureate 

international universities, em porto alegre, rs.
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são de ofertas de taxas de administração negativas ou de valor zero mostra-se exequível, a 
partir de critérios previamente fixados no edital, conforme decisão 38/96 – tcu -plenário, uma 
vez que, no âmbito do pregão presencial 053/2011 – csL, que tinha como objeto a contratação 
de empresa para implantação e operacionalização de sistema de gerenciamento da frota de 
veículos, com utilização de tecnologia de cartão micro processado com chip, via web, para 
fornecimento de combustíveis, lubrificantes e produtos afins e, ainda, lavagem de veículos em 
rede própria ou credenciada, verificou-se a não aceitação de proposta de taxa de administra-
ção com percentual igual ou inferior a zero, assinalada na letra d.2 do subitem 5.1 do edital 
(peça 2, p. 46-47); (acórdão nº 1.556/2014 – segunda câmara, rel. min. ana arraes, processo 
nº 033.083/2013-4); (c) 1.7. informar à [...] sobre a possibilidade de realização de licitações no 
sistema comprasnet com taxa de administração de valor zero ou negativo, conforme escla-
recimento prestado pela secretaria de Logística e tecnologia do ministério do planejamento, 
orçamento e Gestão (sLti-mp), por intermédio do ofício nº 1919/dLsG/sLti-mp, de 26/6/2013; 
(acórdão nº 5.061/2013 – segunda câmara, rel. min. josé jorge, processo nº tc-015.180/2013-
1); (d) a oferta de taxa de administração negativa ou de valor zero, em pregão para prestação 
de serviços de fornecimento de vale-alimentação, não implica inexequibilidade da respectiva 
proposta, a qual só pode ser aferida a partir da avaliação dos requisitos objetivos especificados 
no edital da licitação (acórdão nº 1.034/2012 – plenário, rel. min. raimundo carreiro, processo 
nº 010.685/2011-1); (e) ainda no que se refere à representação de licitante que relatou pos-
síveis irregularidades no pregão [...], conduzido pelo [...], com o objetivo de contratar empre-
sa especializada no fornecimento de vales-alimentação e vales-refeição, por meio de cartão 
magnético, para os colaboradores da entidade, também seria irregular, para a representante, a 
vedação editalícia de que a taxa de administração fosse negativa, uma vez que a renda obtida 
pelo particular em decorrência do serviço licitado proviria de diferentes fontes, não se restrin-
gindo à taxa de administração. em seu voto, o relator destacou a providência do [...], de de-
terminar o cancelamento do pregão com o intuito de adequar a licitação à jurisprudência do 
tcu, que admite a taxa negativa em licitações para a contratação de serviços de fornecimento 
de vales-alimentação e vales-refeição. o tribunal, por unanimidade, julgou procedente, em 
parte, a representação e expediu determinações corretivas ao sebrae (acórdão nº 1.757/2010 
– plenário, rel. min. raimundo carreiro, processo nº 010. 523/2010-3. informativo de licitações 
e contratos nº 26, de 2010); e (f ) 2 – deixar assente que, no que pertine às licitações destinadas 
ao fornecimento de vales-refeição/alimentação, a admissão de ofertas de taxas negativas ou 
de valor zero, por parte da administração pública, não implica em violação ao disposto no art. 
44, §3º, da Lei nº 8.666/93, por não estar caracterizado, a priori, que essas propostas sejam 
inexequíveis, devendo ser averiguada a compatibilidade da taxa oferecida em cada caso con-
creto, a partir de critérios objetivos previamente fixados no edital; 3 – determinar à [...] que faça 
constar de seus próximos editais de licitação menção quanto à possibilidade de serem apre-
sentadas propostas consignando taxas de administração negativas ou de valor igual a zero, re-
metendo-se-lhe cópia desta decisão, acompanhada do relatório e voto que a fundamentaram 
(decisão nº 38/1996, plenário, relator min. adhemar paladini Ghisi, processo nº 006.741/95-9).

8 de acordo com a Lei nº 9.478/97: “art. 8o a anp terá como finalidade promover a regulação, a 
contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do 
gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe: i – implementar, em sua esfera de atribuições, 
a política nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis, contida na política energética na-
cional, nos termos do capítulo i desta Lei, com ênfase na garantia do suprimento de derivados 
de petróleo, gás natural e seus derivados, e de biocombustíveis, em todo o território nacional, e 
na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos;”

9 o tribunal de contas da união registrou, no acórdão nº 2731/2009, plenário, “a ticket como 
a maior empresa do ramo de gestão de abastecimento de combustível, abarcando 60% do 
mercado, contra 14% da embratec, 15% da cFt, 5% da nutricasch etc (fl. 275). diante desses 
dados, pode-se inferir a baixa concorrência do mercado em âmbito nacional.”

ESPECIAL



por  Jessica roDrigues DuarTe

PAINEL UNIVERSITÁRIO

N
o atual mundo globalizado, onde possuímos relações 
comerciais tão aquecidas, é evidente que cada vez mais 
empresas brasileiras estão se inserindo no mercado inter-
nacional. Calculam-se que existam mais de 400 empresas 

brasileiras espalhadas por pelo menos 50 países e aproximadamente 
20.000 sociedades nacionais realizando exportações e importações 
que, somadas, movimentam cerca de 450 bilhões de reais por ano.

Diante dessa estatística, aliado a competitividade dos tempos 
atuais, é necessário se atentar à importância do registro da marca no 
exterior. Imagine você idealizar uma marca, trabalhar arduamente 
pelo seu sucesso, e outro país simplesmente se apropriar dela. Sem 
o registro, ela estará totalmente desprotegida.

Assim, a marca deve ser registrada no país com o qual aquela 
empresa mantém relações comerciais, incluindo aqueles nos quais 
produzam (de forma direta ou por meio de terceiros), comercializam, 
armazenam mercadorias, promovem e/ou prestam serviços e aqueles 
através dos quais simplesmente transportam produtos.

O fato é que o registro só terá válido naquele país. Uma alterna-
tiva que pode ser mais simples e rentável, é o registro da marca em 
um grupo de países, como é o caso da ARIPO (Organização Regional 
Africana da Propriedade Industrial) e da OAPI (Organização Africana 
de Propriedade Intelectual).

O registro internacional da marca, além de proteção, facilita o com-
bate à pirataria, inclusive através da inserção da marca nos cadastros 
das autoridades locais, confere maior segurança aos seus parceiros 
internacionais, sendo que alguns inclusive exigem a comprovação 
de titularidade da marca, bem como agilizam o procedimento de 
exportação, pois possibilitam uma conferência mais simples e rápida.

É importante se atentar para a legislação de cada país, como 
também para a metodologia aplicada. Para se ter a segurança jurídica 
que o registro internacional pede, é importante  recorrer aos escritó-
rios de advocacia especializados.  

Registro internacional 
de marca

JESSICA roDrIguES DuArTE é Bacharel em direito, colaboradora do escritório Giovani duarte 
oliveira advogados associados.A
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DESTAQUE

por  murillo De aragão

A inevitável política
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A 
sociedade está despertando para a política. Finalmente está descobrindo 
que todos nós somos políticos, até quando queremos ficar longe da polí-
tica. A omissão é uma atitude política. Votar em branco é uma ação polí-
tica. Falar mal de políticos é um ato político. Não querer falar de política 

também é um ato político. Tudo é política, mesmo quando não queremos que seja. 
A política nos envolve e nos sufoca praticamente desde que nascemos. E ter-

mina sendo algo inescapável. Assim como a morte e o nascimento, a política é uma 
das poucas questões inevitáveis na vida. Podemos até evitar a vida em sociedade, 
mas nunca nos livraremos da política. Pois ao nos livrarmos da vida em sociedade 
estamos mandando uma mensagem política. Ela é como uma sina que nos per-
segue. E nem adianta desligar o noticiário quando o volume de informações polí-
ticas ultrapassa o necessário e se torna uma pregação fundamentalista. 

Imagine se alguém decidir não falar sobre política. Ou nem sequer votar. Ou virar 
morador de rua. Ou invadir um espaço público, tomar banho na fonte da praça, viver 
de caridade e dormir embaixo de pontes ou viadutos. Tudo o que fizer vai ter reper-
cussão, com maior ou menor intensidade, e sempre será uma expressão política. 

É assim que devemos encarar a política, como algo que inunda todos os espaços 
sociais e a vida humana. A partir de certa idade, antes mesmo da maioridade 
eleitoral, a política já se faz presente em nossa vida. Tanto de uma forma passiva, 
quando usamos os serviços públicos, quanto ativamente, ao expressarmos nossas 
opiniões ou nos omitirmos. 

A inevitabilidade da política termina determinando o resultado da política sobre 
nossa vida. Como? Pelo fato de que a política se move pela qualidade dos inputs 
que recebe da sociedade. Se os inputs são bons, a política tende a ser melhor. Mas 
o que torna os inputs melhores? A qualidade do que é transmitido pela sociedade 
e os canais de transmissão. Uma analogia básica com o sistema elétrico: temos a 
geração, a transmissão, a distribuição e o consumo. 

No Brasil, a geração dos inputs é ruim pela participação incompleta e desinteres-
sada, pela educação precária e pela pobreza de princípios da nossa sociedade, entre 
outros motivos. A transmissão é precária, já que a difusão de informações não é das 
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melhores e o sistema eleitoral que alimenta nossa representação é poluído, detur-
pado e desequilibrado. 

A distribuição dos resultados da política também é desigual, pois retrata um sis-
tema social e político doente. A desigualdade na distribuição reflete o poder das cor-
porações, herança das Ordenações Manuelinas e dos interesses específicos sobrepu-
jando o interesse geral. O processo eleitoral também é deturpado pelo abuso do poder 
econômico e sindical, pela superexposição de interesses particulares. O abandono da 
política nos traz uma perversa ressaca que denigre, reduz e destrói o interesse comum. 

Todos os malfeitos descobertos pelo mensalão e pela Operação Lava Jato revelam 
o abandono da política e a indisposição que tais fatos causaram. A corrupção exa-
cerbada retirou recursos da sociedade, direcionou esforços para obras desneces-
sárias, enriqueceu indevidamente uns e outros e, o pior de tudo, tirou a vitalidade 
econômica da Nação. 

Somos menos do que podemos ser e, ao abandonarmos a política, reforçamos 
nossa incapacidade de atingir o potencial possível. A culpa pelo abandono é 
sobretudo dos mais educados. Aqueles que, em ambientes elegantes, criticam as 
reformas que não andam ou a qualidade pífia de nossa política. Mas não gostam 
de arregaçar as mangas para tentarem melhorar o País. 

Reconhecer a inevitabilidade da política, reconhecer que sem política não há 
salvação, é o começo necessário. E o grave erro do nosso tempo é destruí-la como 
meio e como modo de ação. A má prática política deve ser combatida politicamente 
e, claro, judicialmente. Mas não se pode criminalizá-la nem reservar à sociedade 
um papel de abandono voluntário da política. Quem quer mandar de forma auto-
ritária quer a sociedade fora da política. Quer dizer: “Não se metam com a polí-
tica, pois ela é do mal”. No entanto, se ficamos longe da política, ela ficará cada 
vez mais longe da sociedade. 

Para enfrentar o desafio de uma melhor distribuição dos efeitos das políticas 
públicas temos de participar da geração de novos políticos e das novas práticas. As 
redes sociais e os limites de gastos eleitorais abrem boas perspectivas para revitalizar 
a nossa política. Aos poucos, nossas elites começam a acordar para a inevitabili-
dade da política. Movimentos como o Renova estimulam a participação de jovens 
lideranças no processo eleitoral. São um bom caminho, pois partem do princípio 
de que fora da política e da participação no processo político não há salvação. 

Ainda que o resultado eleitoral represente apenas uma minoria de novos polí-
ticos no Congresso, a oxigenação será relevante para reforçar as novas práticas 
políticas que a sociedade tanto deseja. O esforço político não começa nem acaba 
com as eleições. A mobilização em favor de boas teses e de maior participação 
deve ser permanente. A renovação não deve aguardar os ciclos eleitorais. Deve ser 
um processo contínuo, com o uso dos canais de transmissão que as redes sociais 
permitem, com o acompanhamento da agenda nacional e com uma atitude crí-
tica acerca do que é debatido. 

Concluo dizendo que não pretendo criar uma teleologia ou narrativa de que 
apenas a participação vá, de forma inevitável, resultar em melhores políticas. Mas, 
certamente, poderá representar a possibilidade de termos melhores políticas. O 
que é um passo adiante da situação em que vivemos. Sempre vale a pena lem-
brar Platão: “A punição que os bons sofrem quando se recusam a agir é viver sob 
o governo dos maus”.  

murIllo DE ArAgÃo é advogado, consultor, mestre em ciência política e doutor em sociologia pela unB.

43REvIstA PRÁtICA FoRENsE - www.zkEdItoRA.CoM/PRAtICA



44 revista PrÁtiCa FOreNse - Nº 21 - setembrO/2018

QUESTÕES DE DIREITO

por   gusTavo milaré

O 
atraso na entrega de imóveis comprados na planta e os 
distratos na compra de imóveis são os principais proble-
mas que afetam as relações entre consumidores e cons-
trutoras e incorporadoras no Brasil. E esses problemas, 

que se tornaram um grande obstáculo para quem pretende realizar 
o sonho da casa própria, cresceram de maneira assustadora nos últi-
mos anos, principalmente pela crise econômica que atravessamos.

E tanto os casos de atrasos, quanto os de distratos, estão desa-
guando no Judiciário e aumentando consideravelmente o número de 
ações nos tribunais. Além do Judiciário, o grande número de reclama-
ções de consumidores também está chamando a atenção do Legis-
lativo, que através de novos projetos, está tentando regulamentar a 
questão dos distratos.

Importante movimento da Justiça para solucionar as questões 
do atraso na entrega de imóveis foi realizado neste mês de agosto. 
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) no dia 27/08 realizou uma audi-
ência pública conjunta para discutir as consequências em caso de 
atraso na entrega do imóvel. 

Os temas julgados tratam: da possibilidade de cumulação da 
indenização por lucros cessantes com a cláusula penal nos casos de 
inadimplemento do vendedor e; da possibilidade de inversão, em 
desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente 
para o comprador, também no caso de atraso na entrega do imóvel.

O próprio STJ considerada as questões relativas ao mercado imo-
biliário sensíveis e os julgamentos devem ser longos. 

Importante destacar que na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal tramitam projetos sobre os temas que estão sendo discutidos 
na Corte Superior. Por exemplo, o PLS 279/14, do Senado, altera a 
Lei nº 4.591/64, para estabelecer a incidência de multa na hipó-
tese de atraso na entrega do imóvel por parte da incorporadora ou 

Atraso na entrega e distrato 
de imóveis devem ter 

futuro definido em breve 

d
iv

u
LG

aç
Ão



45revista PrÁtiCa FOreNse - www.zkeditOra.COm/PratiCa

construtora. Conforme esta proposição, deve ser paga multa moratória de 10% 
para o comprador em caso de atraso; e há o direito à rescisão do contrato, com 
imediato recebimento da totalidade dos valores pagos. 

O projeto de Lei nº 217/15, da Câmara, fixa multa por mês de atraso na entrega 
do imóvel, considerando-se retardo excessivo no andamento do empreendimento 
o atraso superior a 120 dias na conclusão da obra; nesse caso, o incorporador, a 
título de indenização, deve fazer o pagamento mensal aos adquirentes de valor 
correspondente ao aluguel médio de imóvel equivalente à unidade pactuada, a 
cada 30 dias de atraso na conclusão da obra.

Outra questão que deve ter um final nos próximos meses é a do distrato, que é 
o desfazimento de contratos celebrados para a compra de imóveis na planta. Atu-
almente, quem se encontra nessa situação, deve submeter-se a um acordo com o 
incorporador ou, quando não é possível, a uma ação judicial.

No último dia 06 de junho, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 
nº 10.728/2018, que regulamenta o chamado distrato. Se convertido em lei, após 
aprovação do Senado Federal e posterior sanção do presidente da República, o pro-
jeto aprovado irá ao encontro da jurisprudência que vem se formando em nossos 
tribunais sobre a matéria. Isso porque, reconhecerá, de um lado, o direito do adqui-
rente de desistir do negócio e de receber de volta parte do que pagou e, de outro, 
o direito do incorporador de lhe impor penalidades caso ocorra essa desistência.

De acordo com o projeto, os adquirentes que desistirem da compra de um 
imóvel comprado na planta pagarão multa de até 50% do valor já pago, caso o 
imóvel tenha sido construído sob o chamado “regime de afetação” – quando o 
patrimônio é separado legalmente daquele do incorporador –, ou de 25% do valor 
já pago, se o imóvel não estiver submetido a esse regime. Se, porém, o adquirente 
encontrar outro interessado em assumir seu contrato e o incorporador aprovar 
essa transferência, não haverá retenção dos valores pagos.

Além de regrar o limite da multa aplicável, o projeto aprovado também traz 
maior segurança jurídica ao prever que haverá o desconto da comissão de corre-
tagem, dos impostos incidentes sobre o imóvel, de eventuais taxas de condomínio 
e de espécie de aluguel, conforme valor previsto em contrato, ou se não houver 
essa previsão, conforme valor fixado em juízo, caso a desistência ocorra após o 
adquirente entrar no imóvel.

A devolução do dinheiro para o adquirente será feita em parcela única até 30 
dias após o habite-se do imóvel construído sob o regime de afetação (e não mais de 
forma imediata, como tem sido entendido pelos nossos tribunais) ou em até 180 dias 
após a assinatura do distrato, quando o imóvel não estiver submetido a tal regime.

O projeto aprovado pacifica ainda o prazo de 180 dias de tolerância para a entrega 
do imóvel, sem ônus para o incorporador, como também têm sido entendido pelos 
nossos tribunais. Após esse prazo, está previsto que o incorporador terá de devolver 
todo o valor já pago pelo adquirente e lhe pagar a respectiva contratual, tudo no prazo 
de 60 dias. Quando não existir a previsão dessa multa, o adquirente terá direito a inde-
nização de 1% do valor já pago por cada mês de atraso, corrigido monetariamente.  

guSTAvo mIlArÉ é advogado, mestre e doutor em direito processual civil e sócio do escritório meirelles milaré 
advogados.A
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POLÍTICA EDUCACIONAL

por   mozarT neves ramos

O
s resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização 
(ANA) de 2016 revelaram, mais uma vez, que continua-
mos patinando na nobre tarefa de alfabetizar as nossas 
crianças. Em pleno século XXI, ainda não somos capa-

zes de alfabetizá-las. Isso não deixa de ser, lamentavelmente, uma 
grande vergonha nacional. É desastroso para o futuro de nosso país 
porque se trata da pedra angular da educação – o primeiro passo 
para o exercício pleno da cidadania. 

Dois anos já se passaram desde a última avaliação, e praticamente 
nada mudou. O desafio do Plano Nacional de Educação (PNE) de alfa-
betizar todas as nossas crianças pelo menos até o 3º ano do Ensino 
Fundamental, até 2024, parece cada vez mais distante de se concre-
tizar. Hoje, só 45% de nossas crianças têm o nível desejável em leitura, 
segundo o Ministério da Educação (MEC); em 2014, esse percentual 
foi de 44%, ou seja, nada mudou, e continuamos num patamar extre-
mamente baixo, muito distante dos 100%. A mesma coisa se vê em 
escrita e matemática. Há situações absolutamente dramáticas, como 

“Enquanto a educação não for tratada como prio-
ridade máxima no Brasil em todas as instâncias, não 
educaremos adequadamente as nossas crianças e os 
nossos jovens. E tudo começa na alfabetização.”

Alfabetização: 
continuamos patinando!

d
iv

u
LG

aç
Ão

46 REvIstA PRÁtICA FoRENsE - Nº 21 - sEtEMbRo/2018



47revista PrÁtiCa FOreNse - www.zkeditOra.COm/PratiCa

a de Sergipe – um estado geograficamente pequeno, com índices vergonhosos. Por 
exemplo, apenas 20% das crianças sergipanas estão no nível desejado em leitura 
e em matemática ao fim do ciclo de alfabetização. 

O quadro é muito crítico nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Isso indica 
que a alfabetização é também o berço das desigualdades educacionais e sociais 
de nosso país, a refletir-se já nos primeiros anos de escolarização. Por exemplo, 
a média nordestina é de apenas 31% de crianças no nível desejado de leitura, 
enquanto na região Sul esse percentual é de 55%!

Contudo, vem exatamente do Nordeste, mais precisamente do Ceará, a luz no fim 
do túnel, por meio do Programa de Alfabetização na Idade Certa (Paic). Implemen-
tado há dez anos naquele estado, os índices de alfabetização de crianças cearenses 
se comparam aos melhores resultados brasileiros, como os de Santa Catarina, São 
Paulo e Paraná. Há poucos anos atrás, o MEC, reconhecendo o exemplo cearense, 
implementou o Pnaic, na perspectiva de dar um salto nacional na alfabetização. 
Porém, os resultados de 2016 mostraram que, apesar de o desenho do programa 
ter sido inspirado no Paic, sua implementação não surtiu o efeito desejado. É pre-
ciso agora avaliar as razões disso.

A verdade é que o Brasil deixou de formar alfabetizadores! Precisamos voltar a 
formá-los e valorizá-los. Paga-se a um professor alfabetizador muito menos do que 
àquele que trabalha no Ensino Médio, cujo salário já não é dos melhores. Alfabe-
tizar uma criança é tão nobre quanto dar uma boa aula de química ou de física no 
Ensino Médio. A formação desse alfabetizador é para mim a “bala de prata” que vai 
mudar esse cenário de vergonha nacional. Mas também não podemos esquecer a 
qualidade da gestão de um programa como esse para que os resultados apareçam. 
Colocar mais dinheiro apenas não vai resolver.

Para reverter essa situação, o MEC lançou o programa Mais Alfabetização, que 
contém traços importantes do Paic do Ceará, como assegurar que toda criança 
esteja alfabetizada nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental. Isso implica 
não apenas em estabelecer novos objetos de aprendizagem em relação ao Pnaic, 
mas também traz novidades importantes, como a oferta de programas de mestrado 
profissional para professores que estejam lecionando nesses dois primeiros anos 
do Ensino Fundamental – e uma oferta em serviço, para não ser mais do mesmo, 
muita teoria e pouca prática, além do programa de residência pedagógica para 
futuros alfabetizadores.

Não podemos também esquecer o papel da sociedade, conforme apregoa a 
própria Constituição Brasileira no seu Artigo 205. Se não houver cobrança por 
mais qualidade na educação, se as famílias não fizerem o seu papel educativo, 
será difícil reverter esse quadro. Há um sábio provérbio africano que diz que 
para educar uma criança precisa-se de toda uma aldeia. É necessário que os pais 
também revejam o seu papel, em vez de deixar apenas para a escola a educação 
de seus filhos. Enquanto a educação não for tratada como prioridade máxima no 
Brasil em todas as instâncias, não educaremos adequadamente as nossas crianças 
e os nossos jovens. E tudo começa na alfabetização.  

moZArT nEvES rAmoS é diretor do instituto ayrton senna. Foi reitor da universidade Federal de pernambuco 
e secretário de educação de pernambuco.A
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FICHÁRIO JURÍDICO

por  Bruno sá Freire marTins

N
o final de 2016 o Governo Federal apresentou uma pro-
posta de reforma do sistema previdenciário do servidor 
público, com diversas modificações no Texto Magno.
Reforma essa que tinha por objetivo conter o crescimento 

dos déficits atuarial e financeiro dos Regimes Próprios.
Contudo, questões políticas impedem sua aprovação e fazem com 

que o Governo procure medidas alternativas, que culminaram na 
edição de Medida Provisória alterando as alíquotas de contribuição 
previdenciária do servidor federal.

Alteração essa geradora de uma série de controvérsias que vão 
desde a sua constitucionalidade até a sua extensão aos servidores 
de Estados e Municípios.

E que precisam ser objeto de discussão, o que se pretende no 
presente texto.

O NOVO TEXTO LEGAL

A Medida Provisória nº 805/17 promoveu alterações na Lei n° 
10.887/04 cuja redação passou a ser a seguinte:

“O novo regramento previsto na Lei nº 10.887/04, 
enquanto não tiver sua inconstitucionalidade re-
conhecida, deve ser estendido aos servidores esta-
duais. Entretanto, essa extensão não é automática, 
pois as contribuições previdenciárias, ainda que no 
aspecto relacionado à sua majoração, encontram-se 
sujeitas ao princípio da legalidade e da noventena.”

O aumento da 
contribuição 

previdenciária do 
servidor público
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art. 4o a contribuição social do servidor público ativo de quaisquer dos poderes da 
união, incluídas as suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime 
próprio de previdência social, será calculada mediante a aplicação das seguintes alíquotas:

i – onze por cento sobre a parcela da base de contribuição cujo valor seja igual ou 
inferior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime Geral de previdência 
social – rGps; e

ii – quatorze por cento sobre a parcela da base de contribuição que supere o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do rGps.

§ 1o ... 
vi – o auxílio pré-escolar;
...
 XXv – o adicional de irradiação ionizante.
§ 3o a alíquota estabelecida no inciso ii do caput não se aplica ao servidor:
i – que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição 

do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de 
cargo efetivo e que opte por aderir ao regime de previdência complementar ali referido; ou

ii – que tiver ingressado no serviço público a partir da data a que se refere a alínea “a”, 
independentemente de adesão ao regime de previdência complementar ali referido.

art. 5o os aposentados e os pensionistas de quaisquer dos poderes da união, incluídas 
as suas autarquias e fundações, contribuirão com alíquota de quatorze por cento, incidente 
sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensão que supere o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do rGps.

parágrafo único. a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre as parcelas 
de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo esta-
belecido para os benefícios do rGps quando o beneficiário, na forma da lei, for portador 
de doença incapacitante.

Antes de qualquer coisa é preciso destacar que na exposição de motivos apre-
sentada na edição da Medida Provisória consta apenas o resultado atuarial do 
Regime Previdenciário dos servidores federais.

Não tendo sido informado qual seria a redução desse déficit no mesmo período 
em razão do aumento da alíquota, não tendo apresentado o plano de custeio e o 
cálculo atuarial do Regime Federal.

Outros Entes Federados adotaram a mesma prática de enviar ao parlamento 
local projetos de lei majorando as contribuições previdenciárias dos servidores 
sem a apresentação do respectivo plano de custeio e do cálculo atuarial.

Postura que ensejou discussão junto ao Poder Judiciário hoje no Supremo Tri-
bunal Federal que já reconheceu a repercussão geral do tema:

ementa: direito tributário e direito previdenciário. recurso extraordinário. Lei estadual 
que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. alegação de incons-
titucionalidade. presença de repercussão geral. 1. constitui questão constitucional saber 
quais são as balizas impostas pela constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das 
contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do 
caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e 
atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. repercussão geral reconhecida. (are 
875958 rG, relator(a): min. roBerto Barroso, julgado em 16/02/2017, dje-037 divuLG 
23-02-2017 puBLic 24-02-2017)
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FICHÁRIO JURÍDICO

Portanto, caso a Corte entenda ser necessário a apresentação, juntamente com 
o projeto de lei que majora alíquota de contribuição previdenciária de servidor, 
do plano de custeio e do cálculo atuarial, a Medida Provisória estará revestida de 
inconstitucionalidade.

Vício que atingirá, obrigatoriamente, a Lei em que ela vier a ser convertida, já 
que trata de vício na origem de sua tramitação.

Agora falando sobre o texto apresentado.
O servidor federal passou a contar com duas alíquotas de contribuição previden-

ciária sendo 11% para os valores até o limite máximo do salário de contribuição do 
Regime Geral e 14% para o valor que exceder a esse, ou seja, o servidor que ganhar 
abaixo do limite pagará 11% de sua remuneração, já que o que ganhar acima, con-
tará com dois valores o primeiro equivalente a 11% do limite do salário de con-
tribuição do INSS e o segundo correspondente a 14% do excedente desse limite.

Regra essa que não se aplica àqueles que estão regidos pelas normas atinentes 
à previdência complementar, previsão revestida de obviedade à medida que o ser-
vidor filiado ao FUNPRESP contribui, para o Regime básico, somente até o limite 
do salário de contribuição do Regime Geral.

Sendo a contribuição incidente sobre o valor excedente, caso haja, destinada 
ao regime complementar e nessa condição deve observar o regramento por ele 
estabelecido.

E, por fim, elevou-se a alíquota de contribuição dos inativos e pensionistas para 
14% do que exceder o limite máximo do salário de contribuição do servidor federal, 
salvo nos casos de serem eles portadores de doença incapacitante hipótese em 
que a incidência somente ocorrerá se o recebimento superar o dobro desse limite.

Isso porque, a Constituição Federal, após decisão da Corte Suprema, estabelece 
que os aposentados e pensionistas contribui para o regime previdenciário básico 
dos servidores quando seus rendimentos superem o dito limite com alíquota igual 
a dos ativos.

A VEDAÇÃO AO CONFISCO

A contribuição previdenciária integra o rol de tributos estabelecidos pela Carta 
Magna e nessa condição está sujeita as limitações ao poder de tributar dentre as 
quais figura a vedação ao confisco (artigo 150, IV).

Tem-se que as contribuições inserem-se na categoria de tributos. Não por 
estarem topograficamente tratadas no art. 149 da Constituição, no capítulo dedi-
cado ao sistema tributário nacional, mas sim porque se lhes aplica o núcleo de 
normas referido acima, por determinação expressa da Lei Maior. Como conse-
quência, tem-se que o legislador se encontra vinculado no sentido de respeitar 
referidas normas constitucionais, sendo inválida a instituição e a cobrança de 
contribuições que não as observem.1

Por outro lado, de modo geral, o conceito de confisco tem sido apresentado 
como a absorção de propriedade particular pelo Estado, sem justa indenização. No 
momento em que isso ocorre, no plano tributário, exsurge o confisco em matéria 
tributária, revestindo-se da roupagem de tributo inconstitucional2.

Situações que fizeram com que se levantasse a bandeira de que a instituição de 
uma alíquota de 14% (quatorze por cento) caracterizaria confisco e, consequen-
temente, incidiria na vedação constitucional.
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Entretanto, o debate acerca desse percentual de alíquota já existiu no Regime 
Próprio, onde o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de confisco 
na exação de 14% (quatorze por cento), tendo o acórdão sido assim ementado:

ementa: i. contribuição previdenciária: incidência sobre proventos da inatividade e pen-
sões de servidores públicos (c. est. am, arts. 142, iv, cf. ec est. 35/98): densa plausibilidade 
da argüição da sua inconstitucionalidade, sob a ec 20/98, já afirmada pelo tribunal (adnmc 
1.010, 29.9.99). 1. o direito adquirido, quando seja o caso, pode ser oposto com êxito à inci-
dência e à aplicação da norma superveniente à situações subjetivas já constituídas, mas 
nunca à alteração em abstrato do próprio regime anterior: por isso, sedimentada no stF 
a inadmissibilidade da ação direta para aferir da validade da lei posta em confronto com a 
garantia constitucional do direito adquirido, salvo quando a lei nova, ela mesma prescreva, 
sua aplicação a situações individuais anteriormente constituídas. 2. reservado para outra 
oportunidade o exame mais detido de outros argumentos, é inequívoca, ao menos, a plau-
sibilidade da argüição de inconstitucionalidade da norma local questionada, derivada da 
combinação, na redação da ec 20/98, do novo art. 40, § 12, com o art. 195, ii, da constituição 
Federal, e reforçada pela análise do processo legislativo da recente reforma previdenciária, 
no qual reiteradamente derrotada, na câmara dos deputados, a proposta de sujeição de 
aposentados e pensionistas do setor público à contribuição previdenciária. 3. o art. 195, § 
4º, parece não legitimar a instituição de contribuições sociais sobre fontes que a constituição 
mesma tornara imunes à incidência delas; de qualquer sorte, se o autorizasse, no mínimo, 
sua criação só se poderia fazer por lei complementar. 4. aplica-se aos estados e municípios 
a afirmação da plausibilidade da argüição questionada: análise e evolução do problema. ii. 
tributos de efeito confiscatório: considerações não conclusivas acerca do alcance da vedação 
do art. 150, iv, da constituição. iii. subsídios e vencimentos: teto nacional e subtetos. 1. ainda 
que se parta, conforme o entendimento majoritário no stF, de que o novo art. 37, Xi e seus 
corolários, conforme a ec 19/98, tem sua aplicabilidade condicionada à definição legal do 
subsídio dos seus ministros, o certo é que, malgrado ainda ineficazes, vigem desde a data de 
sua promulgação e constituem, portanto, o paradigma de aferição da constitucionalidade 
de regras infraconstitucionais supervenientes. 2. admissão, sem compromisso definitivo, da 
validade sob a ec 19/98 – qual afirmada no regime anterior (re 228.080) -, da possibilidade 
da imposição por estados e municípios de subtetos à remuneração de seus servidores e 
agentes políticos: a questão parece não ser a de buscar autorização explícita para tanto na 
constituição Federal, mas sim de verificar que nela não há princípio ou norma que restrinja, 
no ponto, a autonomia legislativa das diversas entidades integrantes da Federação. 3. a admis-
sibilidade de subtetos, de qualquer sorte, sofrerá, contudo, as exceções ditadas pela própria 
constituição Federal, nas hipóteses por ela subtraídas do campo normativo da regra geral 
do art. 37, Xi, para submetê-las a mecanismo diverso de limitação mais estrita da autonomia 
das entidades da Federação: é o caso do escalonamento vertical de subsídios de magistrado, 
de âmbito nacional (cF, art. 93, v, cf. ec 19/98) e, em termos, o dos deputados estaduais. 4. a 
ec 19/98 deixou intocada na constituição originária a reserva à iniciativa dos tribunais dos 
projetos de lei de fixação da remuneração dos magistrados e servidores do poder judiciário 
(art. 96, ii, b); e, no tocante às assembléias Legislativas, apenas reduziu a antiga compe-
tência de fazê-lo por resolução ao poder de iniciativa dos respectivos projetos de lei (art. 27, 
§ 2º): tais normas de reserva da iniciativa de leis sobre subsídios ou vencimentos, à primeira 
vista, são de aplicar-se à determinação de tetos ou subtetos. 5. ao controle da validade da 
lei estadual questionada, no tocante à fixação do teto e do escalonamento dos subsídios 
da magistratura local, não importa que não discrepem substancialmente dos ditames do 
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art. 93, v, cF: à inconstitucionalidade da lei por incompetência do ente estatal que a editou 
é indiferente a eventual identidade do seu conteúdo com o da norma emanada da pessoa 
política competente. 6. validade, ao primeiro exame, do subteto previsto no âmbito do poder 
executivo estadual, dando-se, porém, interpretação conforme à disposição respectiva, de 
modo a afastar sua aplicabilidade enquanto não promulgada a lei de fixação do subsídio do 
ministro do stF, prevista no art. 37, Xi, cF, na redação da ec 19/98. (adi 2087 mc, relator(a): 
min. sepÚLveda pertence, tribunal pleno, julgado em 03/11/1999, dj 19/09/2003 pp-00015 
ement voL-02124-04 pp-00653)

Portanto, ainda que em sede de Medida Cautelar, a Corte já se posicionou no sen-
tido de que esse percentual não caracterizaria o confisco vedado pela Constituição.

E a União, ao utilizar-se do percentual de 14% (quatorze por cento), o fez 
tomando por base esse precedente que com certeza será um dos fundamentos 
invocados por ela para afastar a discussão acerca da ocorrência de confisco.

A PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA

Por outro lado, ao se instituir duas alíquotas incidentes sobre uma única remu-
neração recebida pelo servidor público, restou como voz unânime que se estaria 
diante de uma progressividade de alíquota.

O que foi confirmado pelo Ministério da Fazenda3 ao afirmar que:

esse artigo foi alterado pelo art. 37 da medida provisória nº 805, de 30/10/2017, publi-
cado na edição extra do diário oficial da união – dou de mesma data2. segundo a nova 
redação, foram fixadas duas alíquotas progressivas de contribuição do segurado ativo: 
11% sobre a parcela da base de cálculo da contribuição igual ou inferior ao limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime Geral de previdência social – rGps e 14% sobre 
a parcela que superar esse limite. a redação vigente, que desde 1º de fevereiro de 2018 já 
tem efeitos financeiros, é a seguinte:

Então, a partir da modificação legal o Regime Próprio de Previdência contará 
formalmente com alíquotas progressivas.

Ocorre que, no passado, já se tentou medida nesse sentido e a Corte Maior a 
rechaçou afirmando que:

contriBuiçÃo sociaL – servidor pÚBLico estaduaL – aLíquota proGressiva 
– impossiBiLidade – consoante assentado por ambas as turmas do supremo, ausente 
previsão constitucional expressa, revela-se inconstitucional ato instituidor de alíquotas 
progressivas de contribuição destinada à seguridade social exigida de servidor público. 
muLta – aGravo – artiGo 557, § 2º, do cÓdiGo de processo civiL. surgindo do exame 
do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no 
§ 2º do artigo 557 do código de processo civil. (stF. re 679710 agr, relator(a): min. marco 
aurÉLio, primeira turma, julgado em 18/03/2014, acÓrdÃo eLetrÔnico dje-065 divuLG 
01-04-2014 puBLic 02-04-2014) 

E, como já dito, as modificações constitucionais propostas pelo Governo Federal 
ainda não foram aprovadas, o que significa que não existe autorização constitu-
cional para tanto.

FICHÁRIO JURÍDICO
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Motivo pelo qual há de se reconhecer que, hoje, a implementação de alí-
quotas progressivas instituídas pela Medida Provisória nº 805/17 se revestem de 
inconstitucionalidade.

E, nunca é demais frisar que ao se reconhecer a inconstitucionalidade dessa 
progressividade, não restará outra alternativa ao Governo Federal senão definir 
por 11% ou 14%.

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS DO REGIME GERAL

No que tange à progressividade, nunca é demais lembrar que no âmbito do 
Regime Geral ela existe e é aplicada, contudo, essa previsão não pode se constituir 
em fator autorizativo para sua extensão ao Regime Próprio.

Pois, em que pese o § 12 do art. 40 da Constituição Federal permitir a aplicação 
das regras do INSS no Regime Próprio nos casos omissos, é preciso, lembrar que, 
como já dito, a Corte Suprema entende que essa progressividade no regime dos 
servidores pressupõe autorização expressa na Carta.

Além disso, o princípio da subsidiariedade, como defendem alguns, constitui-
se em uma forma de aplicação de analogia e nesse aspecto há de se ressaltar que 
a utilização da analogia no direito tributário não permite a cobrança de tributos.

Havendo, inclusive, previsão expressa no Código Tributário Nacional nesse 
sentido:

art. 108. na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a 
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:

i – a analogia;
ii – os princípios gerais de direito tributário;
iii – os princípios gerais de direito público;
iv – a eqüidade.
§ 1º o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.
§ 2º o emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tri-

buto devido.

Por conseguinte, não admite a majoração ou instituição de alíquotas diferen-
ciadas, até porque essas se encontram sujeitas ao princípio da legalidade tributária.

EXTENSÃO A SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS

A Constituição Federal, após a reforma promovida em 2003 (Emenda Consti-
tucional nº 41) estabeleceu que:

art. 149 ...
§ 1º os estados, o distrito Federal e os municípios instituirão contribuição, cobrada de 

seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata 
o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos 
efetivos da união.  

Previsão essa que foi submetida à análise do Supremo Tribunal Federal que 
decidiu não haver inconstitucionalidade no dispositivo:
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ementa: açÃo direta de inconstitucionaLidade. art. 149, § 1º, da constituiçÃo 
da repÚBLica (aLterado peLa emenda constitucionaL n. 41/2003). 

1. a norma que fixa alíquota mínima (contribuição dos servidores titulares de cargos 
efetivos na união) para a contribuição a ser cobrada pelos estados, pelo distrito Federal e 
pelos municípios de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previ-
denciário de que trata o art. 40 da constituição da república não contraria o pacto federa-
tivo ou configura quebra de equilíbrio atuarial. 

2. a observância da alíquota mínima fixada na emenda constitucional nº 41/2003 não con-
figura quebra da autonomia dos estados Federados. o art. 201, § 9º, da constituição da repú-
blica, ao estabelecer um sistema geral de compensação, há ser interpretado à luz dos princípios 
da solidariedade e da contributividade, que regem o atual sistema previdenciário brasileiro. 

3. ação julgada improcedente. (adi 3.138, rel. min. cármen Lúcia, j. 14-9-2011, p, DJE 
de 13/02/2012)

Dessa forma, o novo regramento previsto na Lei nº 10.887/04, enquanto não tiver 
sua inconstitucionalidade reconhecida, deve ser estendido aos servidores estaduais.

Entretanto, essa extensão não é automática, pois as contribuições previdenci-
árias, ainda que no aspecto relacionado à sua majoração, encontram-se sujeitas 
ao princípio da legalidade e da noventena.

Assim sendo, sua exigência para servidores estaduais e municipais pressupõe a 
edição de lei local com o mesmo teor da legislação federal e a observância do prazo 
de 90 (noventa) dias a contar de sua publicação para entrar em vigor.

Posicionamento também adotado pelo Ministério da Fazenda, na mesma Nota 
Técnica, in verbis:

mas a alteração das alíquotas dos servidores de cada ente federativo não ocorre de forma 
automática ou extensiva. É necessária a edição de lei em cada um desses entes, no exercício 
individual da competência tributária estabelecida no mencionado § 1° do art. 149 da cons-
tituição Federal, de instituir contribuição de seus servidores. até que a adequação legislativa 
seja providenciada, com a publicação de lei pelo ente federado, haverá um desenquadra-
mento da legislação local em relação à legislação editada pela união e à constituição Federal.

Daí sua aplicação aos servidores estaduais e municipais ser obrigatória, mas 
não imediata por pressupor a edição de lei local.  

noTAS

1 martins, Bruno sá Freire. Direito Constitucional Previdenciário do Servidor Público. 2. ed., Ltr, p. 
167.

2 saBBaG, eduardo. Manual de Direito Tributário. 8. ed., saraiva, p. 435.
3 nota explicativa nº 09/2017/cGnaL/srpps/sprev/mF.

Bruno SÁ FrEIrE mArTInS é servidor público efetivo do estado de mato Grosso; advogado; consultor jurídico 
da aneprem; pós-graduado em direito público e em direito previdenciário; professor da Lacconcursos e de pós-
graduação na universidade Federal de mato Grosso, no icap – instituto de capacitação e pós-graduação (mato 
Grosso); fundador do site previdência do servidor; membro do cômite técnico da revista síntese administração 
de pessoal e previdência do agente público, publicação do Grupo ioB e do conselho de pareceristas ad hoc do 

juris plenun ouro issn nº 1983-2097 da editora plenum; escreve todas as terças-feiras para a coluna previdência do servidor no 
Jornal Jurid Digital (issn 1980-4288), autor dos livros Direito Constitucional Previdenciário do Servidor Público, A Pensão por Morte 
e Regime Próprio – Impactos da MP nº 664/14 Aspectos Teóricos e Práticos e Manual Prático das Aposentadorias do Servidor Público, 
todos da editora Ltr e de diversos artigos nas áreas de direito previdenciário e direito administrativo.
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por  sanDra Franco

SAIBA MAIS

“A tecnologia usada na saúde com a proposta de 
diminuir fronteiras do conhecimento, possibilitar o 
acesso a tratamentos e aproximar o médico do pa-
ciente deve ser comemorada.”

A nova era da relação 
entre médico e paciente
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H
á cerca de um século, o surgimento de análises de laboratório e de 
equipamentos de diagnóstico fez com que o atendimento médico em 
domicílio se tornasse cada vez menos comum. Não apenas essa tec-
nologia afastou os médicos dos atendimentos realizados na casa do 

paciente, mas também o fato de que poucos poderiam pagar honorários mais 
altos que permitissem ao profissional não ter de acumular três a quatro empregos 
em sua jornada diária.

Somado a esses fatores, há de se falar sobre a intensa especialização desenvol-
vida pelos profissionais de forma a não analisarem mais seus pacientes de forma 
integral; mas sim, fragmentada.

O paciente, então, passou a procurar médicos distintos, segundo seus sintomas, 
observando o credenciamento do profissional em um plano de saúde, a distância 
da residência ou trabalho ou, em caso de atendimento particular, a preocupação 
passou a ser também com o valor dos honorários.

Assim, a relação médico e paciente esvaziou-se. Mesmo no SUS, onde está pre-
sente a figura do médico de família, raramente o profissional permanece tempo 
suficiente para desenvolver uma relação de confiança.

De outro lado, é fato que, nos últimos anos, a tecnologia tem mudado a forma 
como o mundo se configura e como as pessoas se relacionam com ele, nos mais 
diversos setores, inclusive da saúde. O que poderia ser mais um fator para o dis-
tanciamento entre médicos e pacientes, porém, está revolucionando esse relacio-
namento, notadamente no que se refere ao uso da internet.

É inconteste que ferramentas como WhatsApp e Skype, bem como a comuni-
cação via e-mail, estão servindo para aproximar médico e paciente, o qual se sente 
mais bem assistido durante a fase pós-consulta. Segundo as normas emanadas 
pelo CFM – Conselho Federal da Medicina, o médico não pode fazer consultas, 
diagnosticar ou prescrever à distância, mas nada o impede de orientar o paciente 
a certas condutas menos complexas.

Na verdade, há uma tendência mundial, tanto nos Estados Unidos como na 
Europa, a levar o médico novamente para mais perto do paciente, inclusive com 
atendimentos em domicílio. Nesses lugares, criou-se uma modalidade: a do médico 
concierge. Trata-se de médicos, não exclusivamente clínicos gerais, que atuam no 
atendimento de pacientes em seus domicílios, de uma forma bem personalizada. 
Nos Estados Unidos há profissionais que ficam disponíveis 24 horas por dia, e 
chegam até a acompanhar seus pacientes em outros especialistas, claro que a um 
custo alto para a maioria da população suportar.

Aqui no Brasil, de forma análoga, busca-se essa volta dos médicos às residências 
pela forma de aplicativos que possibilitam a escolha pelos pacientes de profissionais 
especialistas que se cadastram em uma plataforma e precificam suas consultas. 
Tal formato já encontra respaldo em resolução específica, de número 2178/2018, 
publicada em 28 de fevereiro último, pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

A resolução tem o escopo de normatizar a prática de forma a obrigar as plata-
formas que oferecem tal serviço a terem um diretor técnico que seja o responsável 
pelos médicos cadastrados, em especial no que se refere à sua habilitação para o 
exercício da Medicina e seu registro de especialista perante o Conselho. Tal medida 
é importante como proteção aos pacientes/consumidores.

Outra modalidade que tem crescido no Brasil é a telemedicina, em razão da 
má distribuição de profissionais médicos nas regiões mais distantes, em especial 

SAIBA MAIS
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no Norte e Nordeste do país. Já há algum tempo, centros de excelência hospitalar, 
como o Albert Einstein, conseguem levar a expertise do médico a locais em que 
a falta de especialistas poderia trazer prejuízos indeléveis aos pacientes. É o caso 
do hospital na cidade de Floriano, no interior do Piauí, que atende pelo SUS e está 
conectado ao Albert Einstein, a uma distância física de 2.500 quilômetros.

Nesse formato de atendimento à distância, mas envolvendo médico e paciente 
diretamente, em 2014, a Secretaria de Saúde de São Paulo começou a implementar 
uma rede de atendimento. O sistema, operado pela equipe da Cross – Central de 
Regulação da Oferta de Serviços de Saúde, na capital paulista, servirá como apoio 
ao processo de regulação de leitos e transferência de pacientes entre unidades de 
saúde. O investimento foi alto, em torno de R$ 3,1 milhões.

No entanto, o sistema foi criticado pelo CFM, em razão de a resolução que regu-
lamenta a telemedicina não prever o atendimento não presencial ao paciente. É 
necessário que haja um médico assistente para fazer a anamnese e o exame clínico 
do paciente. A regulamentação não tem o escopo de evitar que essas ferramentas 
tecnológicas sejam usadas na Medicina, mas, sim, de criar regras de segurança dos 
dados e informações dos pacientes.

A telemedicina, segundo resolução do CFM, deve ser vista como um recurso 
de médico para médico, do médico que assiste o paciente ao médico consultor. E 
ambos têm responsabilidade pelo paciente, de forma solidária e proporcional aos 
atos realizados. Tal responsabilização é essencial para que todos estejam envolvidos 
no processo e não se coloque apenas ao médico assistente a incumbência de cuidar 
do paciente e buscar a aplicação de todos os meios possíveis para seu tratamento.

Nessa seara dos atendimentos à distância, podem ser incluídos também os apli-
cativos usados para que o próprio paciente monitore suas doenças, aqueles que 
sofrem de diabetes ou hipertensão arterial, por exemplo. Há outros aplicativos que 
ajudam os pacientes a tomarem adequadamente seus remédios, o que os auxilia 
a obter um melhor resultado e a aderir aos tratamentos propostos.

Na esteira tecnológica, de um caminho sem volta, o Ministério da Saúde 
lançou o app e-Saúde. O aplicativo é a plataforma móvel e de serviços digitais 
que agrega informações do paciente, como CNS – Cartão Nacional do SUS, medi-
camentos usados, exames, médicos, além de informações como serviços do SUS 
mais perto de sua residência, propondo-se a ser um canal de comunicação entre 
o usuário e o governo.

Mais interessante é que o aplicativo possibilita maior transparência quanto às 
informações gerais do cidadão, como a consulta da posição na lista de transplantes. 
Também é possível denunciar o lançamento indevido de medicamentos em seu 
nome. Além disso, o aplicativo tem o objetivo de diminuir fraudes e a qualidade 
na prestação de serviços públicos. Por exemplo, o app permite que o Ministério 
da Saúde seja informado diretamente pelo usuário quando o atendimento não 
foi realizado.

A tecnologia usada na saúde com a proposta de diminuir fronteiras do conhe-
cimento, possibilitar o acesso a tratamentos e aproximar o médico do paciente 
deve ser comemorada.  

SAnDrA FrAnCo é consultora jurídica especializada em direito médico e da saúde, presidente da academia 
Brasileira de direito médico e da saúde, presidente da comissão de direito da saúde e responsabilidade médico
-Hospitalar da oaB de são josé dos campos (sp), membro do comitê de Ética da unesp para pesquisa em seres 
humanos e doutoranda em saúde pública.A
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CASOS PRÁTICOS

por   Joaquim Falcão

N
ão são poucos os que afirmam que os brasileiros estão 
hoje inconciliáveis. Um processo de radicalização peri-
gosamente se aproxima em outubro. Os brasileiros divi-
didos. Um não ouve o outro. Um com discordâncias do 

outro. Só se ouvem a si próprios.
Apenas se colecionam, em vez de se compartilharem, diria Gui-

marães Rosa.
Com as diferenças devidas, esta animosidade não é nossa exclusiva. 

Vemos na Catalunha. Vemos no Brexit. Vemos inclusive nos Estados 
Unidos de Donald Trump.

Em discurso no “Estado da União”, Obama disse no final que o 
mais grave da democracia de lá é que americanos tinham trocado 
respeito mútuo por desconfiança mutua.

Há falta de homens prudentes capazes de transformar o concili-
ável no possível.

Mas o que é um homem prudente?
Em geral, vincula-se prudência a calma, a homem atento, que pesa 

os fatores, que caminha com vagar e olhar cauteloso.
São muitas as definições possíveis.
A definição que prefiro indica duas qualidades indispensáveis 

para um homem prudente. Primeiro, é aquele que identifica, antes de 
todos, os riscos do caminho escolhido. Segundo, é aquele que trabalha 
antes e com todos, para evitar esses riscos, e o caminho poder passar.

Um homem prudente

“Não se tratava, para Marco 
Maciel, de um teste de afirmação 
de seu poder indolor. Nenhum 
poder é indolor. Mas de como 
usá-lo, isto é, a força policial, a 
letra fria da lei, sem dor. A favor 
do diálogo e da justiça social.” d
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Este homem, este cidadão, este estilo, é, e foi, o de Marco Maciel.
Há uma tremenda falta da política e do exemplo de Marco Maciel, em Pernam-

buco, no Brasil, e porque não no mundo de hoje, lembraria Marcos Vilaça.
Prudente não quer dizer devagar ou excessivamente cauteloso. A prudência 

é um movimento e não uma paralização. Antes, é antevisão, persistência e segu-
rança no caminhar.

Todos de minha geração, e da dele, têm sempre uma história positiva a contar 
sobre esse seu modo Maciel de ser. Também tenho a minha história vivida por 
meio dele.

Início da década de oitenta, a seca tangendo os severinos para o Recife, hoje 
diríamos sem-tetos. Cerca de dois mil ocuparam, da noite para o dia, os terrenos 
vazios, debaixo dos cabos elétricos da Chesf, dentro do Recife.

Os advogados da Chesf imediatamente entraram na justiça, e conseguiram a 
liminar para expulsar os moradores. Reintegração de posse. Não somente não lhes 
pertenciam as terras, como corriam os invasores risco de vida se um cabo de alta 
tensão se soltasse.

Contra os advogados da Chesf, defendendo os severinos, estava a Comissão de 
Justiça e Paz, com Dom Helder Câmara e Pedro Eurico de Barros, seu advogado.

A Chesf esqueceu que, concedida a liminar, caberia ao governador mandar a 
Secretaria de Segurança removê-los. O governador era Marco Maciel.

Esqueceram que não fazia parte de sua prudência usar a força policial para 
expulsar os que não tinham onde morar. Maciel avisou ao juiz que violência não 
usaria, que não iria cumprir a ordem. O juiz e as partes que imaginassem outra 
solução.

Assim foi feito. O juiz chamou os dois advogados – da Chesf e dos invasores – e 
abrindo uma gaveta colocou lá dentro o processo, fechou, e disse algo assim: “Só 
decido, depois de vocês entrarem em acordo.”

Os advogados ficaram perplexos. O juiz decidir, não iria.
Chesf e Dom Helder, ambos sem saída, entraram em acordo. A violência foi 

evitada. A prudência prevaleceu. Os então sem teto acabaram obtendo alguma 
terra pública onde morar.

Não restam dúvidas que foi solução, digamos, pouco ortodoxa do ponto de 
vista legal. Um governador se recusar a usar da força militar que tinha dever de 
garantir a ordem.

Mas não restam dúvidas que foi ato de prudência e paz, sobretudo a estimular e 
tornar o diálogo inevitável às partes. As partes contrárias, então, conciliáveis agora.

Não se tratava, para Marco Maciel, de um teste de afirmação de seu poder 
indolor. Nenhum poder é indolor. Mas de como usá-lo, isto é, a força policial, a 
letra fria da lei, sem dor. A favor do diálogo e da justiça social.

Conciliaram-se.
Poder? Sabendo usar, não vai faltar. Quanto menos se usa, mais se tem.
Há escassez da prudência de Marco Maciel em 2018. Capaz de induzir brasi-

leiros a serem os somatórios de si mesmos.  

JoAQuIm FAlCÃo é professor da escola de direito da Fundação Getulio vargas do rio de janeiro.A
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KNOW HOW

por  rômulo De anDraDe moreira 

Estaríamos todos 
cansados?

B
yung-ChulHan é um homem notável.
Nascido na Coreia, mudou-se para a Alemanha e estudou 
Filosofia na Universidade de Friburgo. Mais tarde, já em 
Munique,estudou e aprendeu literatura alemã e teologia.

Profundo conhecedor da obra de Heidegger, doutorou-se, em 1994, 
em Friburgo, com uma tese sobre o filósofo alemão. Hoje é Professor 

“A sociedade do cansaço, enquanto uma socieda-
de ativa, desdobra-se lentamente numa socieda-
de do doping” que “possibilita de certo modo um 
desempenho sem desempenho”, transformando o 
homem e a mulher “em máquinas de desempenho, 
que podem funcionar livres de perturbação e ma-
ximizar seus desempenhos”, gerando “um cansaço 
e esgotamento excessivos” e levando “a um enfarto 
da alma.” Trata-se, ademais, de um cansaço “solitá-
rio, que atua individualizando e isolando.”
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de Filosofia e Estudos Culturais na Universidade de Berlim. Tem várias obras sobre 
a sociedade e o ser humano.

Uma delas, publicada no Brasil pela Editora Vozes, em 2015, leva o nome de 
“Sociedade do Cansaço” (em alemão, “Müdigkeitsgesellschaft”) e trata de uma 
questão absolutamente atual e contemporânea: a grande tragédia de se viver no 
mundo de hoje.

Desde uma visão patológica, como prefere o filósofo, este século, ao contrário 
de outros anteriores, “não é definido como bacteriológico nem viral, mas neuronal.” 
A doença do século é outra, talvez mais difícil de diagnóstico e, sobretudo, de tra-
tamento. A cura, quase impossível.

As doenças, hoje, são de natureza “neuronal”, tais como “a depressão, o trans-
torno de déficit de atenção com síndrome de hiperatividade (Tdah), transtorno 
de personalidade limítrofe (TPL) ou a síndrome de Burnout (SB).”

Tais doenças, por não serem fruto de uma “negatividade”, antes pelo contrário, 
causadas pelo “excesso de positividade”, escapam de “qualquer técnica imunoló-
gica.” Não são infecções, como outrora, mas “enfartos.”

Estes “adoecimentos neuronais do século XXI” são “estados patológicos devidos 
a um exagero de positividade.” Assim, “o esgotamento, a exaustão e o sufocamento 
frente à demasia são reações imunológicas”, verdadeiramente “manifestações de 
uma violência neuronal, que não é viral.”

Han, lembrando o genial Foucault, lembra que a “sociedade disciplinar” do 
filósofo francês, “feita de asilos, presídios, quartéis e fábricas”, transformou-se em 
uma outra sociedade, “a saber, uma sociedade de academias de fitness, prédios de 
escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers e laboratórios de genética.” Uma 
“sociedade de desempenho”, cujos habitantes não são os outrora obedientes, “mas 
sujeitos de desempenho e produção, empresários de si mesmos.”

Enquanto a sociedade disciplinar gerava “loucos e delinquentes”, esta, ao con-
trário, “produz depressivos e fracassados”, onde o que prevalece é “o desejo de 
maximizar a produção”, substituindo-se o “paradigma da disciplina” pelo “para-
digma do desempenho.” Assim, ele identifica “o imperativo do desempenho como 
um novo mandato da sociedade pós-moderna do trabalho.” 

Na sociedade disciplinar, cujo inconsciente social baseava-se no dever, o homem 
é “o sujeito da obediência.” Hoje, na sociedade de desempenho, cujo inconsciente 
social é “o desejo de maximizar a produção”, o homem passou a ser “o sujeito de 
desempenho, mais rápido e mais produtivo.” O homem passa a ser um “animal 
laborans”, preso a uma verdadeira “auto exploração” agudizada pelo “excesso de 
trabalho e desempenho.” É “hiperativo e hiperneurótico.” A mulher também.

Essa auto exploração é mais cruel que a de outrem, “pois caminha de mãos 
dadas com o sentimento de liberdade”, onde o “explorador é ao mesmo tempo o 
explorado.” Eis, então, o paradoxo: o que é aparentemente uma manifestação da 
liberdade humana, torna-se causa de manifestações patológicas as mais diversas. 
Portanto, “os adoecimentos psíquicos da sociedade de desempenho são precisa-
mente as manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal”, pois “a sociedade 
do trabalho e a sociedade do desempenho não são uma sociedade livre”, já que “o 
próprio senhor se transformou num escravo do trabalho”, “cada um carregando 
consigo seu campo de trabalho.” Somos todos, e a um só tempo, “prisioneiro e vigia, 
vítima e agressor, explorando-nos a nós mesmos.” Vive-se hoje “num mundo muito 
pobre de interrupções, pobre de entremeios e tempos intermédios.”
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É exatamente nesta passagem de uma sociedade para outra que Alain Ehrenberg 
– sociólogo francês citado no livro1 - localiza a depressão, exatamente no fato de 
que agora o homem depressivo “não está cheio, no limite, mas está esgotado pelo 
esforço de ter de ser ele mesmo.” A depressão seria, então, “a expressão patológica 
do fracasso do homem pós-moderno em ser ele mesmo.”

Neste aspecto, Han vai mais além do que Ehrenberg, para caracterizar a depressão 
como um reflexo da “carência de vínculos”, própria da “violência sistêmica inerente 
à sociedade de desempenho que produz ‘infartos psíquicos’.”

Para Han, o que passa desapercebido no pensamento do sociólogo francês é 
entender o fenômeno da depressão apenas como uma resultante da “pressão do 
desempenho”, razão pela qual doenças como a Síndrome de Burnout “não expressa 
o si-mesmo esgotado, mas antes a alma consumida.”

A depressão surge, precisamente, “no momento em que o sujeito de desempenho 
não pode mais poder. A lamúria do indivíduo depressivo de que nada é possível só 
se torna possível numa sociedade que crê que nada é impossível.”

Segundo o diagnóstico de Han, “a depressão é o adoecimento de uma sociedade 
que sofre sob o excesso de positividade. Reflete aquela humanidade que está em 
guerra consigo mesma.”Assim, o homem depressivo “explora a si mesmo”, trans-
formando-se em “agressor e vítima ao mesmo tempo.” Ele encontra-se “em guerra 
consigo mesmo”, tornando-se “o inválido dessa guerra internalizada.”

No capítulo terceiro, que ele intitula “O Tédio Profundo”, Han refere-se ao que 
ele chama de “multitarefa”, como a “crescente sobrecarga de trabalho”, aliada a um 
“excesso de estímulos, informações e impulsos”, responsáveis pela fragmentação 
e destruição da atenção.

A multitarefa, muito ao contrário do que poderia parecer, não é uma evolução 
da natureza e da sociedade humanas, mas se trata “de um retrocesso”, pois “está 
amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem”, sendo “uma téc-
nica de atenção, indispensável para sobreviver na vida selvagem.” 

Para comprovar a sua tese de que, em verdade, a multitarefa representa uma 
involução, um retrocesso, que aproxima “cada vez mais a sociedade humana da 
vida selvagem”, exemplifica:

“um animal ocupado no exercício da mastigação de sua comida tem de ocupar-se ao 

mesmo tempo também com outras atividades. deve cuidar para que, ao comer, ele próprio 

não acabe comido. ao mesmo tempo tem de vigiar sua prole e manter o olho em seu (sua) 

parceiro (a). na vida selvagem, o animal está obrigado a dividir sua atenção em diversas 

atividades. por isso, não é capaz de aprofundamento contemplativo – nem no comer nem 

no copular. o animal não pode mergulhar contemplativamente no que tem diante de si, 

pois tem de elaborar ao mesmo tempo o que tem atrás de si.”

É justamente esta falta de oportunidade para o existir contemplativo que carece 
a humanidade. A atenção profunda, “contemplativa” é indispensável para “os 
desempenhos culturais da humanidade, dos quais faz parte também a filosofia.”

Ao contrário dessa atenção profunda, o que se tem hoje é uma “hiperatenção”, 
“dispersa”, caracterizada “por uma rápida mudança de foco entre diversas ativi-
dades, fontes informativas e processos”, não dando espaço para “aquele tédio pro-
fundo que não deixa de ser importante para um processo criativo.”
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Aqui o autor lembra o escritor e filósofo alemão Walter Benjamin, para quem 
aquele “tédio profundo” seria como “um pássaro onírico, que choca o ovo da expe-
riência”, cada vez mais desaparecido da modernidade. 

O tédio profundo estaria para o descanso espiritual assim como o sono está para 
o descanso físico. Ambos, o sono e o tédio profundo, perfazem, respectivamente, 
o ponto alto do descanso do corpo e do espírito. A inquietação, além de não gerar 
“nada de novo”, apenas “reproduz e acelera o já existente.”

Lembra, então, Paul Cézanne, famoso pintor francês e “um mestre da atenção 
profunda, contemplativa”, que dizia poder “ver inclusive o perfume das coisas. 
Essa visualização do perfume exige uma atenção profunda.”

Citando textualmente Nietzsche, Han lembra que “por falta de repouso, nossa 
civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época os ativos, 
isto é, os inquietos, valeram tanto”, motivo pelo qual é preciso que “a humanidade 
fortaleça em grande medida o elemento contemplativo”, pois “só a vida contem-
plativa é que torna o homem naquilo que ele deve ser.”

Ademais, esta “vida contemplativa pressupõe uma pedagogia específica do 
ver”, ou seja, “capacitar o olho a uma atenção profunda e contemplativa, a um 
olhar demorado e lento”, pois “é uma ilusão acreditar que quanto mais ativos nos 
tornamos tanto mais livres seríamos.”

Neste sentido, o filósofo afirma a burrice do computador, “apesar de todo o seu 
desempenho computacional, na medida em que lhe falta a capacidade para hesitar.”

O autor aproveita para fazer uma distinção entre a mera irritação – própria da socie-
dade de hoje – e a ira, “que não se coaduna com a aceleração geral e com a hiperativi-
dade”, pressupondo, ao contrário da irritação, “uma pausa interruptora no presente.”

A hiperatividade “não admite nenhuma folga temporal”, gerando “a dispersão 
geral que marca a sociedade de hoje”, não permitindo, por conseguinte, “que surja 
a ênfase e a energia da ira.”

A ira, ao contrário da irritação ou da enervação, “é uma capacidade que está em 
condições de interromper um estado, e fazer com que se inicie um novo estado.” 
Ali – na irritação ou na enervação -, contrariamente, não há possibilidade de “pro-
duzir nenhuma mudança decisiva.” 

No último capítulo, alerta o autor que “a sociedade do cansaço, enquanto uma 
sociedade ativa, desdobra-se lentamente numa sociedade do doping” que “possi-
bilita de certo modo um desempenho sem desempenho”, transformando o homem 
e a mulher “em máquinas de desempenho, que podem funcionar livres de per-
turbação e maximizar seus desempenhos”, gerando “um cansaço e esgotamento 
excessivos” e levando “a um enfarto da alma.”Trata-se, ademais, de um cansaço 
“solitário, que atua individualizando e isolando.”

Vale a reflexão...  

     
noTA

1 autor, dentre várias outras obras, de O Culto da Performance: da Aventura Empreendedora à 
Depressão Nervosa, publicado no Brasil pela editora ideias & Letras.
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por   eDuarDo luiz sanTos caBeTTe

“É preciso lembrar que por ocasião do trâmite da 
Lei nº 11.705/08 (primeira “Lei Seca”) se preten-
deu, em projeto, estabelecer o afastamento do art. 
301, CTB, quando houvesse embriaguez do autor 
ou este estivesse na disputa de racha, bem como 
se estivesse dirigindo pelo acostamento, na contra-
mão ou em velocidade superior à máxima permitida 
em 50 Km/h. Era o projetado parágrafo único, I a III 
do art. 301, CTB. Tal Parágrafo Único e seus incisos 
nunca vigoraram.”

Vedação da prisão em 
flagrante em crimes de 

trânsito quando há socorro à 
vítima e as circunstâncias da 

embriaguez e do racha
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Tomás de Aquino

O 
Código de Trânsito Brasileiro em vigor (Lei nº 9.503/97 – art. 301), 
mantendo tradicional norma que já era prevista no antigo Código Na-
cional de Trânsito (Lei nº 5.108/66 – art. 123), veda a prisão em fla-
grante do motorista envolvido em acidente de que resulte vítima, des-

de que preste “pronto e integral” socorro. 
O regramento legal é claro e objetivo. Simplesmente não se impõe a prisão em 

flagrante a quem preste socorro em acidente de trânsito viário. Trata-se de uma 
medida de Política Criminal que visa incentivar as pessoas, ainda que tenham 
agido com negligência, imprudência ou imperícia evidentes, a prestar socorro e ao 
menos tentar minimizar as consequências de seus atos, sem temer a possibilidade 
de sofrer uma restrição de liberdade porque permaneceram no local, prestando a 
devida assistência a feridos. Não prever tal norma, seria incentivar a fuga do local, 
mesmo de indivíduos que tivessem convicção de não haver agido em infração à 
lei, pelo simples temor de uma prisão, ainda que injusta. Note-se que, por outro 
lado, quem omite o socorro devido sofre um aumento de pena de um terço até a 
metade, nos estritos termos do art. 302, § 1º, III e art. 303, § 1º, CTB. O sistema, 
sob a ótica da Política Criminal, é perfeito: incentivo à prestação de socorro (uma 
manifestação do chamado “Direito Premial”) e inibição, com aumento de pena, 
para a omissão do socorro. 

Conforme destacam Capez e Gonçalves: 

“acontece que, visando estimular o socorro às vítimas, o legislador veda a efetivação 
da prisão em flagrante (lavratura do respectivo auto de prisão), bem como dispensa fiança 
àquele condutor de veículo envolvido em acidente que venha a prestar imediato e completo 
socorro à vítima. em contrapartida, aquele que não o fizer responderá pelo crime de homi-
cídio ou lesões corporais culposas, com o acréscimo de um terço até a metade da pena”.1

É bom lembrar nesse ponto, que o art. 301, CTB, veda não somente a prisão 
em flagrante como também a exigência de fiança, quando há a devida pres-
tação de socorro. Nesse sentido, é preciso ter em mente que, com o advento das 
alterações promovidas nas medidas cautelares processuais penais pela Lei nº 
12.403/11, também não caberá pretender substituir a liberdade provisória sem 
restrições pela imposição da condição de pagamento de fiança prevista no art. 
319, VIII, CPP. A norma especial do art. 301, CTB há que prevalecer sobre a geral 
do art. 319, VIII, CPP. 

Sabe-se que o Código de Trânsito Brasileiro não somente prevê os crimes de 
Embriaguez ao Volante (art. 306, CTB) e de Racha (art. 308, CTB), como tais cir-
cunstâncias podem exasperar a penalidades dos crimes de homicídio culposo no 
trânsito (art. 302, CTB) e de Lesão Corporal Culposa no Trânsito (art. 303, CTB). 
Isso sem falar na possibilidade de concurso de delitos em certas circunstâncias.2

Por obviedade, a vedação da prisão em flagrante não se aplica aos crimes dos 
artigos 306 e 308, CTB, eis que são culposos e neles (isoladamente falando) não existe 
vítima direta (trata-se de crimes vagos).3 Em suma, não haverá a quem socorrer.

Quanto ao homicídio e à lesão, somente há aplicação da vedação do art. 301, CTB, 
acaso o crime seja culposo. O dispositivo enfocado trata de “acidentes de trânsito” 
com vítimas e, portanto, não alcança as atuações dolosas, seja por dolo direto ou 
eventual. Também é fato, como bem observa Lopes, que o art. 301 integra o Código 
de Trânsito Brasileiro e nesse diploma legal não existe previsão de homicídio ou 
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lesão corporal dolosos, aos quais se aplicam as regras normais do Código Penal e 
do Código de Processo Penal.4

Ocorre que tanto no homicídio culposo como na lesão corporal culposa no trân-
sito, pode haver ligação com a circunstância da ebriedade ou da prática do racha. 
No homicídio culposo há previsão, no art. 302, § 3º, CTB, de uma qualificadora 
que eleva a pena para “reclusão, de 5 a 8 anos” se o agente estiver embriagado na 
condução de veículo automotor por ocasião do sinistro. Já na lesão culposa, há 
também qualificadora ligada à ebriedade, desta feita prevista no art. 303, § 2º, CTB. 
A pena então se eleva para “reclusão, de 2 a 5 anos” se o agente conduz o veículo 
embriagado e do acidente resulta na vítima lesão grave ou gravíssima.

No crime de racha (art. 308, CTB), há também uma qualificadora, elevando a 
pena para “reclusão, de 3 a 6 anos”, quando ocorrer, nessas circunstâncias (racha) 
lesão grave ou gravíssima.5 Também há outra qualificadora quando no racha ocorrer 
morte, quando a pena sobre para “reclusão, de 5 a 10 anos”. 

Ocorrendo homicídio culposo no trânsito com o agente embriagado, não há 
se falar em concurso com o crime de embriaguez (art. 306, CTB), eis que tal cir-
cunstância já qualifica o delito, nos termos do art. 302, § 3º, CTB. O mesmo se diga 
quando houver morte em circunstância de racha, pois aí é a morte que qualifica 
o crime do art. 308, CTB, de acordo com o § 2º, deste último dispositivo. Também 
inviável o concurso de crimes nos casos de racha com lesões graves ou gravíssimas, 
eis que as lesões são qualificadoras do racha (inteligência do art. 308, § 1º, CTB).

Observe-se que em todos os casos tratam-se de mortes ou lesões que derivam 
de culpa. Inclusive o art. 308, CTB é bem claro ao afastar explicitamente até mesmo 
o dolo eventual desses resultados. Assim sendo, em havendo, em qualquer desses 
casos até o momento tratados, o “pronto e integral” socorro à vítima por parte do 
autor do crime, inviável será a sua prisão em flagrante, de acordo com o art. 301, CTB. 

No caso das lesões culposas no trânsito com o agente embriagado (art. 303, § 2º, 
CTB), é, porém, preciso observar que nem sempre a ebriedade irá qualificar o delito. 
Isso somente ocorrerá se, além de o agente estar embriagado na ocasião do sinistro, 
resultarem lesões graves ou gravíssimas na vítima. Nesse caso, a embriaguez é absor-
vida, pois que já qualifica o crime e não pode haver concurso com o art. 306, CTB, o 
que configuraria “bis in idem”. Portanto, também não será viável a prisão em flagrante 
se houver “pronto e integral” socorro à vítima por parte do agente, de acordo com o 
art. 301, CTB, independentemente de estar ele embriagado no momento do acidente. 

Porém, nas lesões culposas, se o agente estiver embriagado, mas a vítima sofrer 
lesões leves no acidente, não haverá a qualificadora do art. 303, § 2º, CTB, a qual, 
como visto, exige (até pela conjunção aditiva “e”) a presença da ebriedade e dos 
resultados graves ou gravíssimos. Nesse caso, pode haver a discussão sobre o con-
curso do art. 303 com o art. 306, CTB. Em se posicionando pela absorção do art. 
306, CTB, não surge dúvida maior quanto à aplicabilidade da vedação da prisão 
em flagrante. Mas, se a opção é pelo concurso entre os crimes do art. 303 e 306, 
CTB, pode surgir a dúvida se seria viável a prisão pelo crime do art. 306, CTB, eis 
que ele não comporta vítima determinada. A existência de uma vítima de lesão é 
ocasional e configuraria delito autônomo. Então, a prisão não seria lavrada com 
relação ao crime de lesão culposa no trânsito, mas sim com relação ao crime resi-
dual de embriaguez ao volante, mesmo porque o art. 301, CTB se refere a “acidentes 
de trânsito de que resulte vítima” e na embriaguez, isoladamente, não se trata nem 
de acidente e muito menos de vítima de lesão.
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Acontece que, na verdade, com ou sem concurso delitual, a solução não deve 
se alterar, ou seja, ao condutor, em acidente de trânsito com vítima, que prestar 
“pronto e integral” socorro, não se imporá prisão em flagrante. Mudar isso, seria 
uma medida político criminalmente equivocada, correndo-se o risco de jogar por 
terra todo o incentivo ao socorro em alguns casos. 

Observe-se que tal dúvida também poderia surgir em casos nos quais houvesse 
racha, com o agente ébrio e resultado de lesão corporal ou ainda racha com o agente 
ébrio e morte. Na primeira situação, poderia haver entendimento de concurso entre 
o racha qualificado (art. 308, § 1º, CTB) e o crime de embriaguez ao volante (art. 
306, CTB) ou mesmo, se as lesões fossem leves, entre os artigos 303, 306 e 308, CTB. 
No segundo caso, poderia haver concurso entre o racha qualificado pela morte (art. 
308, § 2º, CTB) e o crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTB). Também em 
nenhuma dessas situações existe motivo para abrir mão do dispositivo altamente 
recomendável de política criminal que constitui o art. 301, CTB, vedando a prisão 
em flagrante do agente que pronta e integralmente socorre à vítima. Em suma, as 
circunstâncias do acidente não devem ter o condão de afastar o intento de política 
criminal que visa ao incentivo ao socorro. Pensar que o aceno da prisão em fla-
grante como possibilidade nesses casos iria inibir as atuações imprudentes é uma 
enorme ilusão. A única consequência seria realmente o maior incentivo à fuga e 
o desincentivo ao socorro, o qual, muitas vezes, pode ser decisivo para atenuar as 
lesões da vítima ou, até mesmo, para o salvamento de sua vida. 

Rizzardo aponta para o fato de que se o agente quer prestar o socorro e não 
o consegue por motivos alheios, isso também não lhe pode tolher o benefício da 
vedação da prisão em flagrante. Em suas palavras: 

“primeiramente, preponderam a disposição e os atos tendentes a prestar socorro. se 
o veículo do causador não comporta o atendimento no local, ou as condições físicas e 
psíquicas do mesmo impedem o socorro, não é de se afastar a aplicabilidade da norma, 
porquanto, do contrário, se privilegiaria aqueles que tiveram maior sorte no evento, ou 
manobravam veículos mais resistentes. decorreria uma quebra do princípio da igualdade 
e da própria justiça. valerá, pois, para decidir quanto à incidência da regra, o ato de vontade 
evidenciador de prestar socorro”.6

Neste ponto entende-se caber uma ressalva. Quando Rizzardo se refere à impos-
sibilidade de prestação de socorro por motivos alheios à vontade do agente e resul-
tantes do próprio acidente em si, ainda que ligados à culpa do infrator, mesmo 
na situação de racha (v.g. danos no veículo do autor, lesões sofridas pelo próprio 
autor etc.), é até possível concordar se não se leva a efeito maior reflexão. Mas, 
como se está a tratar neste texto também da situação de embriaguez, entende-
se que se o impedimento ao socorro resulta da condição entorpecida do autor, 
isso não pode ser alegado em seu favor para que se reconheça o beneplácito do 
art. 301, CTB, ainda que sem o devido socorro. Acontece que eventuais lesões ou 
danos decorrem do próprio fato, enquanto que a embriaguez do agente se dá num 
momento anterior em que este agia totalmente livre de qualquer circunstância, o 
que é conhecido dogmaticamente como “actio libera in causa”. Mesmo ciente das 
críticas à “actio libera in causa”, afirmando-se tratar-se de uma espécie de respon-
sabilidade objetiva a responsabilização do indivíduo com base em sua conduta e 
elemento subjetivo anterior ao fato criminoso,7 é de se aplicar a teoria a situações 
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como a estudada. Acontece que aqui não se trata de responsabilização objetiva, 
mas do fato de que a embriaguez constitui, em si, um crime no trânsito ou fator de 
exasperação penal, bem como de impedir que o autor possa se beneficiar da pró-
pria torpeza, o que é princípio geral do Direito (“turpitudinem suam allegans non 
auditur”). Permitir que a alegação de ebriedade justifique a falta de socorro, seria 
o mesmo que atenuar a pena do parricida – matricida por ser um órfão! Quanto 
às demais circunstâncias que rodeiam o ato, há que também discordar do autor 
após a devida reflexão. Afinal, elas são obviamente de responsabilidade do infrator, 
integram um quadro que decorreu de sua conduta imprudente e não podem atuar 
a seu favor pelos mesmos motivos antes expostos em relação à embriaguez (“turpi-
tudinem suam allegans non auditur”). A única situação em que se pode concordar 
com Rizzardo, seria o caso em que o agente seja impedido por terceiros de prestar 
socorro (v.g. casos de iminente linchamento etc.), pois que então serão motivos 
totalmente alheios à sua conduta que bloquearam sua vontade de socorrer. 

Agora, presente o devido socorro exigido na forma do art. 301, CTB, não serão 
quaisquer circunstâncias do sinistro que afastarão a vedação do flagrante, eis 
que deve prevalecer sempre o intento de Política Criminal que inspira a norma 
em questão. 

Aliás, os pressupostos para o afastamento da prisão em flagrante não incluem 
a inexistência de embriaguez do autor ou reduzem a aplicação do dispositivo a 
determinadas circunstâncias. Segundo a doutrina tais pressupostos se resumem 
ao seguinte: “a) que o condutor do veículo seja o causador do acidente; b) que haja 
vítima no acidente; c) que preste pronto e integral socorro”.8 Sobre o tema Damásio 
é ainda mais enfático, arrolando os mesmos requisitos legais para a aplicação do art. 
301, CTB e afirmando expressamente que em caso de motorista embriagado que 
presta assistência à vítima, “aplica-se o art. 301: não se impõe prisão em flagrante”.9

Finalmente, para colocar uma pá de cal sobre a discussão, é preciso lembrar que 
por ocasião do trâmite da Lei nº 11.705/08 (primeira “Lei Seca”) se pretendeu, em 
projeto, estabelecer o afastamento do art. 301, CTB, quando houvesse embriaguez 
do autor ou este estivesse na disputa de racha, bem como se estivesse dirigindo 
pelo acostamento, na contramão ou em velocidade superior à máxima permitida 
em 50 Km/h. Era o projetado parágrafo único, I a III do art. 301, CTB. Tal Parágrafo 
Único e seus incisos nunca vigoraram, pois que foram objeto de veto presiden-
cial, exatamente porque tais limitações iriam prejudicar os fins de Política Cri-
minal que sustentam o disposto no art. 301, CTB. E tal intento jamais se repetiu 
em outros projetos, dada sua evidente inconveniência.  Eis o texto conclusivo das 
“razões do veto”: 

“embora objetivando aumentar o rigor do tratamento dispensado àqueles que atuam 
de forma irresponsável no trânsito, a proposta pode ensejar efeito colateral contrário ao 
interesse público. uma vez produzido o resultado danoso pelo crime de trânsito, o melhor 
a se fazer é tentar minorar suas conseqüências e preservar o bem jurídico maior, a vida. 
nesse sentido, tendo em vista o pronto atendimento à vítima, a legislação estabelece que 
não será preso em flagrante aquele que socorrer a vítima. entende-se que não há razão para 
se excepcionar tal regra, porquanto que direcionada para a preservação da vida.  

observe-se que já se trata de exceção à regra do flagrante: somente se o socorro for 
imediato e se o agente fizer tudo que seja possível diante das circunstâncias é que haverá 
o afastamento do flagrante. cabe, por fim, ressaltar que tal exceção não se confunde com 
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impunidade: o autor do crime deverá responder por seus atos perante a justiça e poderá, 
inclusive, ter a sua prisão decretada futuramente.”10

Não parece possível maior e mais evidente demonstração da “mens legis” e 
da opção político criminal que deve inspirar a interpretação e aplicação do art. 
301, CTB.  

noTAS

1 capeZ, Fernando, GonçaLves, victor eduardo rios. Aspectos Criminais do Código de Trânsito 
Brasileiro. 2ª. ed. são paulo: saraiva, 1999, p. 25. 

2 doutrina e jurisprudência se dividem em casos nos quais seja possível cogitar do concurso en-
tre os crimes de embriaguez ao volante e/ou racha e os crimes de homicídio e lesões culposas 
no trânsito. Há o entendimento de que os crimes de dano absorvem os crimes de perigo, não 
sendo possível o concurso, bem como o pensamento de que é viável o concurso de crimes. 
vem prevalecendo a tese, atualmente, de que o concurso é viável, desde que a embriaguez 
ou o racha não sejam previstos como circunstâncias exasperadoras da pena do homicídio ou 
lesão culposos (neste caso haveria “bis in idem”). para ilustração, observe-se jurisprudência em 
ambos os sentidos colacionada por renato marcão: marcÃo, renato. Crimes de Trânsito. 3. ed. 
são paulo: saraiva, 2011, p. 31-32 e p. 132-133. 

3 crimes vagos “são aqueles que não possuem sujeito passivo determinado, sendo este a cole-
tividade, sem personalidade jurídica”. nucci, Guilherme de souza. Manual de Direito Penal. 14. 
ed. rio de janeiro: Forense, 2018, p. 141. 

4 Lopes, maurício antonio ribeiro. Crimes de Trânsito. são paulo: rt, 1998, p. 176. 
5 o texto legal se refere apenas à “lesão grave”, mas é de trivial conhecimento o fato de que a 

expressão “lesão gravíssima” não é um “nomen juris”, mas sim criação doutrinária e da prática 
forense, sendo fato que ao referir-se à “lesão grave”, invariavelmente, está o legislador a se 
referir a ambos os resultados mais gravosos. 

6 riZZardo, arnaldo. Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro. 4ª. ed. são paulo: rt, 2003, 
p. 630. 

7 neste sentido lecionam, por exemplo, josé Frederico marques e aníbal Bruno. o primeiro se 
sustenta na doutrina do segundo. cf. marques, josé Frederico. Tratado de Direito Penal.volu-
me ii.campinas: millenium, 2002, p. 212. 

8 Lopes, mauricio antonio ribeiro, op. cit., p. 176. 
9 jeus, damásio evangelista de. Crimes de Tânsito. 5ª. ed. são paulo: saraiva, 2002, p. 70.
10 mensaGem de veto. disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/msg/vep-404-08.htm , acesso em 20.05.2108. 
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por  euDes quinTino De oliveira Júnior e anTonelli anTonio moreira secanho

ENFOQUE

Leitura jurídica do atentado 
contra Jair Bolsonaro 

“Há que se combater, com veemência, qualquer 
ato que impacte na democracia e na livre manifes-
tação de ideais e propostas, não só na esfera elei-
toral, pois a Constituição é clara em eleger o Estado 
Democrático de Direito como um de seus princí-
pios, o que, por si só, garante a todos a proteção 
que Voltaire já defendia: “Posso não concordar com 
uma só palavra sua, mas defenderei até a morte o 
seu direito de dizê-la”.”
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N
o dia 06 de setembro deste ano, todos os brasileiros foram surpre-
endidos com uma notícia estarrecedora: o candidato à Presidência 
da República, Jair Bolsonaro, foi esfaqueado durante sua campanha 
eleitoral nas ruas do município de Juiz de Fora/MG e somente não 

veio a óbito em razão da rápida e eficiente intervenção da equipe médica que o 
socorreu. A ação do criminoso foi registrada de diversos ângulos, por inúmeros 
apoiadores docandidato que ali estavam e que filmaram o ocorrido com seus 
aparelhos de telefone celular, o que possibilitou a exata compreensão de como 
os fatos se desencadearam.

Nesta linha investigativa, um questionamento surge quase que imediatamente: o 
crime praticado contra o candidato Jair Bolsonaro enquadra-se no art. 121 do Código 
Penal, em sua modalidadetentada, ou nas disposições da Lei de Segurança Nacional 
(LSN - Lei nº 7.170/83)? Faz-se, então, a seguinte indagação: o agente buscou “apenas 
e tão somente” ceifar a vida do candidato, sem qualquer razão aparente (art. 121 do 
Código Penal) ou ele agiu movido por razões políticas (inconformismo político – LSN)?

A resposta a estes questionamentos não deve ser de bate-pronto, tendo em 
vista que os fatos até agora analisados não apontam, com a certeza exigida pela 
lei, qual a real intenção do agente. E as consequências para os enquadramentos 
legais citados são totalmente diversas.

Assim, por um lado, caso se entenda que o agente buscou matar o candidato 
sem motivação política alguma, restaria caracterizado, em tese, o crime de homi-
cídio qualificado na forma tentada, pois o quadro aponta que o agente valeu-se de 
um recurso que dificultou a defesa da vítima, cujo bem jurídico tutelado é a vida.
Nesta hipótese, o agente seria submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri e 
poderia ser condenado a uma pena de 12 a 30 anos de reclusão, em regime inicial 
fechado, diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços), por ser crime tentado.

Por outro lado, caso se entenda que o agente agiu por motivações políticas, as 
consequências são diametralmente opostas.

Com efeito, a Lei nº 7.170/83 traz, em seu art. 1º, o bem jurídico por ela tutelado:

art. 1º esta Lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão:
i – a integridade territorial e a soberania nacional;
il – o regime representativo e democrático, a Federação e o estado de direito;
ill – a pessoa dos chefes dos poderes da união.

Além do mais, de acordo com o que foi noticiado até o presente, a Polícia Federal, 
em sua análise inicial de adequação do fato à norma, enquadrou a conduta do agente 
como atentado pessoal, por inconformismo político, tipificado no art. 20 da LSN:

Devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar, manter em cárcere privado, 
incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de ter-
rorismo, por inconformismo político ou para obtenção de fundos destinados à 
manutenção de organizações políticas clandestinas ou subversivas.

Pena: reclusão, de 3 a 10 anos.
Parágrafo único – Se do fato resulta lesão corporal grave, a pena aumenta-se 

até o dobro; se resulta morte, aumenta-se até o triplo.
Curioso observar que, com a ordem contida no parágrafo único do art. 20 da Lei 

nº 7.710/83, a pena do agente poderia ser de 6 a 20 anos de reclusão, justamente a 
pena cominada ao crime de homicídio simples do Código Penal (artigo 121 caput).
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ENFOQUE

Mas essas questões não se apresentam isoladamente e outras devem ser somadas 
a elas em busca de uma formatação jurídica adequada. Conforme determinam os 
arts. 30 e 31 da LSN, à Polícia Federal cabe a instauração do competente inqué-
rito policial, bem como à Justiça Militar cabe o julgamento dos crimes previstos 
na Lei nº 7.170/83.

Nada obstante, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o artigo 
30 da Lei de Segurança Nacional não foi recepcionado pela Constituição Federal 
queprevê, claramente, no art. 109, inciso IV, a competência da Justiça Federal para 
julgar os crimes políticos: CC nº 21.735/MS, Relator o Ministro José Dantas, Ter-
ceira Seção, DJ de 15/06/1998 e RC nº 1.468/RJ, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 
Tribunal Pleno, DJ de 16/08/2000.

Faz-se necessário, aqui, um pequeno parêntese hermenêutico: a Constituição, 
quando entrou em vigor em 1988, revogou todo o ordenamento jurídico anterior 
que com ela não era compatível e recepcionou todas as normas que eram mate-
rialmente compatíveis, vez que a compatibilidade formal é dispensável, mas a 
compatibilidade material é fundamental. 

Isso porque não se fala em inconstitucionalidade superveniente da norma (o 
vício da norma é sempre congênito; nasce com ela): ou a norma anterior é com-
patível, materialmente, com a nova Constituição e é por ela recepcionada; ou ela 
é materialmente incompatível e, então, é expurgada do ordenamento por não 
recepção (é o caso do art. 30 da LSN).

Há, ainda, outra diferença fundamental: da condenação por tentativa de homi-
cídio cabe apelação e, de acordo com o Código de Processo Penal, com causa de 
pedir e pedido restritos, uma vez que a decisão dos jurados é soberana, enquanto 
da condenação baseada na LSN cabe Recurso Ordinário Constitucional para o 
Supremo Tribunal Federal.

Mas não é só.Caso se entenda tratar-se da prática de crime comum, qual será 
o juízo competente, Federal ou Estadual? Uma vez não comprovada a motivação 
política, qual o fundamento para manter o julgamento na Justiça Federal? Será que 
o interesse da União foi atingido, ou restaria apenas o bem jurídico do particular, 
o que justificaria a competência da Justiça Estadual para julgaro crime?

São respostas que ainda estão por vir e que dependem de toda a análise e 
investigação do crime, para que então se possa delimitar a jurisdição e, assim, a 
legislaçãoa ser aplicada.

Ainda há, também, ad argumentandum tantum, a questão trazida pela defesa 
com relação à dúvida sobre a completa higidez mental do acusado, vale dizer, sobre 
sua inimputabilidade, o que pode ensejar a instauração do incidente de insanidade 
mental e a consequente aplicação de medida de segurança a ele.

De qualquer modo, há que se combater, com veemência, qualquer ato que 
impacte na democracia e na livre manifestação de ideais e propostas, não só na 
esfera eleitoral, pois a Constituição é clara em eleger o Estado Democrático de 
Direito como um de seus princípios, o que, por si só, garante a todos a proteção 
que Voltaire já defendia: “Posso não concordar com uma só palavra sua, mas defen-
derei até a morte o seu direito de dizê-la”.  

EuDES QuInTIno DE olIvEIrA JúnIor é  
promotor de justiça aposentado/sp, mestre em 
direito público, pós-doutorado em ciências da 
saúde. advogado e reitor da unorp.

AnTonEllI AnTonIo morEIrA SECAnho é 
advogado, bacharel em direito pela puc/cam-
pinas e pós-graduação “lato sensu” em direito 
penal e processual penal pela puc/sp.A
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por  vicenTe De Paulo saraiva

EXPRESSÕES LATINAS

E
timologicamente, praesumptio (< prae + sumptio [< sume-
re]) significa “a ação de tomar antecipadamente”. E nesse 
sentido se encontra em Gaio (Epít. 2, 5,1). Aliás, os juristas 
clássicos tornavam as palavras praesumptio/praesumere 

em vários significados, como os de arrogância (C. 3, 2, 1), usurpa-
ção (C. 5, 27, 7), ousadia (Epít. 2, 11, 3), crença (C. 2, 43, 4; D. 12, 6, 
3)  – mas sobretudo com o sentido de opinião (D. 29, 2, 30, 4; 33, 7, 
18, 3) –, base da argumentação que a retórica grega tornava como 
ponto de partida da teoria da prova.

Aristóteles (384-322 a.C.) dividia as provas em não-artificiais (leis, 
pactos, testemunhas, coisa julgada etc.) e artificiais – estas fundadas em 
operações lógicas, que partiam do conhecido para darem verossimi-
lhança ao desconhecido (Rethorica, 1, 2, 1355 b, 36/40). Essas convic-
ções comuns, porque generalizadas e inatas aos seres humanos, é que 
precediam a todo conhecimento científico – correspondendo à opinião 
antecipada (gr. prólêpsis) dos estóicos. E assim, nas fontes jurídicas do 
período clássico, praesumptio passou a significar a argumentação fun-
dada no verossímil e no provável, contrapondo-se às provas propria-
mente ditas (D. 22, 3)   – aquelas como substitutos destas (D. 22, 3, 24).

O significado técnico-jurídico da praesumptio é creditado, porém, 
ao direito justinianeu, embora sob a suspeita de interpolações. Entre 
os comentadores, destaca-se Dionísio Godofredo que, em seus comen-
tários ao Corpus Juris Civilis (Lion, 19662), nomeadamente a propó-
sito do aludido Tít. 3º do L. 22 do Digesto, assim definiu a presunção: 
Praesumptio est conjectura seu divinatio in rebus dubiis collecta per 
rerum circunstantias, ex argumentis vel indiciis frequenter evenien-
tibus (A presunção é a conjectura ou a adivinhação em coisas [maté-
rias/temas] duvidosas, obtida mediante as circunstâncias [dessas] 
coisas [assuntos], dos argumentos ou indícios que ocorrem frequen-
temente). E o mesmo Dionísio distinguiu também a presunção da 
prova, esclarecendo: Differt praesumptio a probatione. Probatio per 
se, praesumptio per ea quae certa sunt, fidem facit (A presunção difere 
da prova. [Pois] a prova faz fé [prova/demonstra] por si [própria]; a 
presunção, por aquelas coisas que são certas).

Nenhum autor nega que a praesumptio hominis/facti (presunção da 
pessoa/do fato) era um dos meios ordinários oferecidos à apreciação 
do juiz romano, pelo menos desde o período clássico. Entretanto, 

Praesumptio
Presunção  – Simplesmente
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como as expressões praesumptio juris tantum (presunção de direito, tão somente) e 
praesumptio juris et de jure (presunção de direito e segundo o direito) não se acham 
formuladas nos textos das fontes, há discordância entre os romanistas terem elas 
existido, ou não, no direito romano.

De qualquer forma, sabiam os romanos distinguir entre as presunções (máxime 
as hoje consideradas absolutas) e a ficção (fictio juris/legis = ficção de direito/legal), 
embora tenham pontos em comum: que na ficção imaginavam-se circunstâncias 
realmente não existentes, mas tornadas como verdadeiras, revelam-no a fictio legis 
Corneliae (ficção da lei Cornélia) – em razão da qual o cidadão romano, feito prisio-
neiro do inimigo, era considerado morto naquele momento, tornando legítima sua 
sucessão (D. 28, 1, 12; 41, 3, 15); a natalium restituio (restituição [dos direitos de] 
nascimento)  – pela qual era concedido ao liberto a condição de ingênuo (D. 40, 11; 
C. 6, 8); a querela inofficiosi testamenti (ação contra o testamento lesivo)  – fundada 
na suposição de demência do testador (Sent. 4, 5; C. 3, 28; D. 5, 2; Instas. 2, 18); etc.

O conceito atual de presunção prende-se, também, à sua origem etimológica, 
com o sentido de se acolher algo como verdadeiro, partindo de um dado anterior. 
O Código Civil francês dá a melhor definição de presunções, ao conceituá-las como 
“des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu a un fait inconnu” 
(art. 1.349). E aí se encontra especificada sua dupla finalidade: de atuar como 
meio indireto de prova (dirigindo-se ao juiz) ou como técnica de elaboração da 
lei (dirigindo-se ao legislador). E aí se subsumem, também, suas duas espécies: 
a comum ou de fato (praesumptio hominis/facti) e a legal (praesumptio juris = 
presunção de direito/legal), esta subdividindo-se em relativa (praesumptio juris 
tantum) e a absoluta (praesumptio juris et de jure). (Nesta última, comentar-se-á 
sobre a diferença entre a presunção e a ficção).

Discute-se se presunção e indício se confundem ou se diferenciam. Nosso Código 
de Processo Civil não define “indício”, mas o Código de Processo Penal o faz, consi-
derando-o se como “a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o 
fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstân-
cias” (art. 239). Há juristas, por isso, que o identificam com a presunção. Outros, 
contudo, o distinguem desta, “porque [os indícios] se manifestam na pluralidade 
de vestígios ou rastros, capazes de darem corpo à presunção, por eles construída”, 
Em verdade, os indícios são aquelas circunstâncias que integram o fato conhe-
cido, como seus qualitativos acidentais. Aliás, o termo indício (< indicium [< in + 
dicere]) tem como raiz “deik/dic – a qual significa “mostrar” (gr. déiknymi); quer 
dizer: pelos indícios, enxertados no fato conhecido, se vem a concluir pelo desco-
nhecido (a presunção). Ou seja: os indícios são a causa; a presunção, seu efeito. 
Usualmente se fala em “indícios e circunstâncias” – no plural –, para exprimir que 
é a multiplicidade de pormenores, encontrados no fato concreto (máxime se em 
vários), que finalmente vem a produzir o convencimento do juiz. E assim é que as 
perfurações mais ou menos profundas e pontiagudas, em pontos letais do corpo de 
alguém, constituem-se na evidência factual de sua causa mortis (causa da morte); 
e o punhal de determinado tamanho e forma, sujo com o sangue da vítima, estão 
a indiciar ter sido ele o instrumento do crime, embora achado longe daquela.  

vICEnTE DE PAulo SArAIvA é subprocurador-Geral da república (aposentado) e autor da obra Expressões 
Latinas Jurídicas e Forenses (saraiva, 1999, 856 p.).A
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PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

por  aDriana creni

A 
Constituição Federal em seu art. 5º, incisos LIV, LV e LXX-
VIII assegura, quer em processo judicial ou em proces-
so administrativo, o contraditório e a ampla defesa, bem 
como a razoável duração do processo. Os diversos prin-

cípios informadores do processo judicial e garantias constitucionais 
do cidadão também estão presentes no processo administrativo fis-
cal, dos quais destaca-se o princípio da verdade material e o do livre 
convencimento motivado do julgador. 

O processo administrativo é regulamentado pelo Decreto Federal 
n° 70.235 de 06.03.1972, e suas alterações, sendo possível confirmar 
nos seus arts. 18 e 29 a presença desses princípios: 

“art. 18. a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de 
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perí-
cias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescin-
díveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (redação 
dada pela Lei nº 8.748, de 1993).” 

“art. 29. na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente 
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” 

A diligência no processo 
administrativo fiscal

“Um bom trabalho realizado durante a diligência 
não é garantia de êxito no processo, mas é o cami-
nho para a verdade da qual se quer provar.”
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Ainda bem, pois após a Operação Zelotes, o CARF – Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais – tem julgado favoravelmente aos contribuintes praticamente 
nos casos de prova documental. 

Em contrapartida, a busca pela verdade real dos fatos tem exigido mais das 
empresas e dos patronos dos processos, pois a prova se faz por meio dos documentos, 
que deverão ser apresentados em tempo e serão examinados na diligência – proce-
dimento cada vez mais recorrente e indispensável no processo administrativo fiscal. 

O pedido de diligência pode ser requerido por ambas as partes, mas se o con-
tribuinte pretender solicitar a diligência deverá fazê-lo na inicial, formando os 
quesitos necessários, conforme dispõe o Decreto nº 7.574/11, no seu artigo 36:

 
“art. 36.  a impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito passivo 

pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de 

quesitos referentes aos exames desejados, e, no caso de perícia, o nome, o endereço e a 

qualificação profissional de seu perito deverão constar da impugnação (decreto nº 70.235, 

de 1972, art. 16, inciso iv, com a redação dada pela Lei nº 8.748, de 1993, art. 1º).” 

Ou seja, no pedido, não basta efetuar mera referência ao assunto, de maneira 
genérica; é preciso indicar, de modo pormenorizado, o elemento fático que se 
pretende ver examinado. 

Mais que quesitos bem formulados, os documentos são o ponto de destaque, 
já que serão objeto de análise e convencimento. O art. 26 do mesmo Decreto n° 
7.574/11, alude sobre os meios de prova:   

“art. 26.  a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a 

favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, 

segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (decreto-Lei nº 1.598, de 26 

de dezembro de 1977, art. 9º, § 1º).”  

A vantagem é que no processo administrativo a autoridade julgadora pode, até 
o julgamento final, conhecer de novas provas, diferentemente do processo judicial, 
onde as provas serão apresentadas e apreciadas no devido tempo.  

Por fim, o relatório de diligência, momento no qual o contribuinte, após ciência, 
deverá se manifestar caso não concorde com um ou mais pontos do resultado, 
previsto no parágrafo único do citado art. 26 do Decreto n° 7.574/11: 

“parágrafo único.  o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização 

de diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao pro-

cesso, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de trinta dias para manifestação (Lei 

nº 9.784, de 1999, art. 28).”  

Uma coisa é certa, um bom trabalho realizado durante a diligência não é garantia 
de êxito no processo, mas é o caminho para a verdade da qual se quer provar.  

ADrIAnA CrEnI é gerente da dBc consultoria tributária.A
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PRÁTICA DE PROCESSO

por  ricarDo quass DuarTe

C
om o alegado objetivo de tornar o processo mais célere, 
o novo Código de Processo Civil eliminou um importante 
recurso previsto no CPC anterior: os embargos infringen-
tes, cabíveis contra decisões não unânimes, proferidas 

em ação rescisória ou apelação. Embora parte da doutrina defen-
desse a eliminação dos embargos do ordenamento jurídico, havia, 
no sistema anterior, uma expressiva quantidade de embargos in-
fringentes providos para fazer prevalecer o voto vencido. Os casos 
não apenas eram frequentes, como também relevantes. 

No Rio Grande do Sul, por exemplo, uma empresa teve a falência 
decretada por ocasião do julgamento da apelação da credora. Contudo, 
em sede de embargos infringentes, o decreto de falência foi revogado 
e o processo extinto, sem apreciação do mérito (EI nº 70021179619, 
rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, j. 05.10.07). Por sua vez, o Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais proveu embargos infringentes para reconhecer 
a paternidade biológica em detrimento da alegada sócio-afetiva, 
impondo ao pai biológico o dever de prestar alimentos à embargante 
(EI nº 1.0024.02.826960-3/002, rel. Des. Jarbas Ladeira, j. 07.08.07).

Essa simples constatação, aliada à notória dificuldade de as partes 
terem seus recursos admitidos pelos tribunais superiores, já seriam 
suficientes para tornar questionável a eliminação dos embargos infrin-
gentes do novo CPC. Afinal, a justiça da decisão, que se almejava com os 
embargos infringentes, também constitui um dos escopos do processo.

Embora os embargos tenham deixado de existir, o legislador criou 
um sucedâneo, que consiste na chamada “técnica de julgamento 
estendido”. Dispõe o art. 942 do novo CPC: “quando o resultado da 
apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em 
sessão a ser designada com a presença de outros julgadores (...) em 
número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resul-
tado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de 
sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores”. E o 
§ 1o desse artigo estabelece que, “sendo possível, o prosseguimento 
do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de 
outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado”.

Técnica de 
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Embora louvável, a troca dos embargos infringentes pela técnica de julgamento 
estendido não tem se mostrado positiva, pelo menos no que diz respeito à quali-
dade das decisões.

Antes, a parte perdedora tinha a oportunidade de apresentar as suas razões por 
escrito, com o objetivo de convencer os julgadores do acerto do voto vencido. A 
parte contrária podia apresentar contrarrazões, defendendo os votos vencedores. 
A escolha de um novo relator deveria recair, preferencialmente, em julgador que 
não houvesse participado do julgamento anterior. O relator tinha a oportunidade 
de analisar não apenas as razões dos litigantes, mas também a prova produzida, a 
sentença e os votos proferidos por seus pares. Designado o julgamento, as partes 
podiam apresentar memoriais e sustentar oralmente as suas razões.

Com a técnica de julgamento estendido, nada disso ocorre. Diz a lei que, se 
possível, o julgamento deve prosseguir na mesma sessão. Essa pressa do legis-
lador é altamente criticável. Primeiro porque, quando isso ocorre, dificilmente 
as partes terão apresentado memoriais a todos os julgadores. Quando muito, os 
memoriais terão sido entregues apenas aos integrantes originais da turma julga-
dora. Também dificilmente os novos julgadores terão prestado a devida atenção à 
sustentação oral dos advogados. Ademais, prosseguindo o julgamento na mesma 
sessão, os julgadores não terão a oportunidade de analisar detidamente os autos 
e as razões das partes. Terão de julgar de imediato, não com base no que está nos 
autos, mas no que o relator diz estar nos autos. É claro que isso também ocorre no 
julgamento de outros recursos, mas, com a existência de um voto vencido, há que 
se ter ainda mais cautela para se examinar se a razão está, ou não, com a maioria.

Por esses motivos, é altamente recomendável que, instaurada a divergência, o 
presidente da sessão suspenda o julgamento e determine a sua continuação em outra 
sessão. É desejável, ainda, que se abra vista dos autos aos novos julgadores para que 
tenham tempo de estudar o processo e estejam habilitados a votar na próxima sessão.

Por fim, é importante, sempre, conceder-se aos advogados das partes a oportu-
nidade de renovar a sustentação oral, independentemente de a sessão ter prosse-
guimento na mesma data, e de o advogado ter sustentado no início do julgamento. 
Algumas câmaras do Tribunal de Justiça de São Paulo têm rejeitado pedidos de nova 
sustentação oral, argumentando que não faria sentido conceder-se novamente a 
palavra ao advogado, se os novos julgadores já assistiram à primeira sustentação. 
Considerando que o objetivo da lei é preservar o contraditório e a ampla defesa, 
permitindo-se que o advogado explore em sua sustentação os votos já proferidos, 
esse entendimento revela-se equivocado. Ademais, como o § 2o do art. 942 prevê 
que os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos, os advogados 
têm o dever de ofício de tentar a reconsideração dos votos já proferidos. 

Em suma, não é por uma semana ou 15 minutos a mais que o processo se tor-
nará moroso. Tão importante quanto a duração razoável do processo é a qualidade 
da decisão judicial. Espera-se que os tribunais tenham consciência da importância 
da técnica de julgamento estendido e que a apliquem com cautela, privilegiando, 
sempre, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.  
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por  Floriano marTins De sá neTo

Novos caminhos para o 
bem-estar social

E
nfrentar as desigualdades sociais e de renda no Brasil. Esse deve ser o 
ponto principal de qualquer reforma tributária, já que somos um dos 
países mais desiguais do mundo, ficando atrás apenas da África do Sul. 
Em 2015, os 10% mais ricos se apropriavam de 55,3% da renda nacional; 

e os 50% mais pobres, de apenas 12,3% (Morgan, 2017). A desigualdade da renda 
é o aspecto mais pungente das disparidades sociais em nosso país. 

Tornar o sistema tributário brasileiro mais justo para o enfrentamento dessas 
desigualdades é o que propõe a Reforma Tributária Solidária. Para que isso acon-
teça, é preciso mudar o modelo de impostos, que hoje é regressivo, para um sis-
tema progressivo. Isto significa diminuir a tributação no consumo (alimentação, 
remédios, vestuário) e tributar mais a renda e a propriedade. 50% do que se cobra 
de imposto no Brasil é sobre o consumo, comprimindo, assim, a renda das classes 
média e baixa. Com essa estrutura tributária, quem ganha menos paga mais, quem 
ganha mais paga menos.

Existem muitas propostas de reforma tributária no país, além de ser um tema 
recorrente, ela vai acontecendo de forma “fatiada”. Diferentemente das outras pro-
postas, a Reforma Tributária Solidária é ampla, estrutural. Não propõe apenas a 
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simplificação dos tributos, que também é importante. Mas, uma verdadeira revo-
lução do sistema para enfrentar os problemas crônicos desse modelo tributário, 
que é a regressividade, que beneficia e sempre beneficiou os mais ricos.

Os ricos do nosso país precisam ser solidários na hora de pagar os impostos. 
Quem ganha mais de 240 salários mínimos por mês (mais de R$ 200 mil), tem 
isenção de 70% de seus impostos, com uma alíquota efetiva que não ultrapassa 
os 6%. Cerca de 20 mil brasileiros ganham mais de 320 salários mínimos mensais, 
valor maior do que R$ 281 mil, e pagam alíquota efetiva de no máximo 2%. Onde 
está a justiça dessas cobranças?

É importante destacar que em países desenvolvidos a progressividade do sis-
tema tributário e a taxação do capital estão na base da construção dos seus Estados 
de Bem-estar Social. 

Essa proposta passa pela retomada dos princípios da equidade, da progressivi-
dade e da capacidade contributiva, trilhando o caminho da justiça fiscal e social, 
priorizando a redistribuição da renda. A tributação é um valioso instrumento de 
erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais.Com o equilíbrio 
da carga tributária seria possível ter um sistema mais equitativo e favorável ao 
crescimento. 

O problema no Brasil é que os recursos arrecadados são mal administrados. Os 
impostos brasileiros têm que estar voltado para o bem-comum, como a saúde, a 
educação e a segurança pública. O que nem sempre acontece ou quando acon-
tece, é de forma muito precária. Não se conseguirá justiça no Brasil muito menos 
o seu crescimento com o atual modelo tributário, fazendo apenas “remendos” no 
sistema vigente. Uma reforma tributária solidária, nos moldes apresentados, pode 
resolver todas as mazelas do povo brasileiro, por meio de um sistema tributário 
justo, solidário e com equidade.  

FlorIAno mArTInS DE SÁ nETo é auditor Fiscal da receita Federal do Brasil e presidente da anFip – associação nacional 
dos auditores Fiscais da receita Federal do Brasil.
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