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A
PALAVRA DO PRESIDENTE

Revista da ESA Barra, na sequência dos seus propósitos, 
caminha, a passos largos, com objetivos fortes de satisfazer 
seus leitores, atualizando seus conhecimentos.

Lançada trimestralmente, apresentamos o seu segundo 
número, verdadeiramente gratificados com a repercussão 
que a primeira edição obteve entre os colegas. Sentimo-nos 
prazerosos de continuar alimentando esta feliz ideia do nosso 
ilustre e competente Diretor da ESA Barra, Professor Dr. Cláu-
dio Carneiro, que visa atender sempre mais as necessidades 
da nossa classe.

A Subseção da Barra tem como escopo o progresso, o 
dinamismo, a excelência de serviços, com projetos sedimen-
tados na defesa das prerrogativas e nas melhorias para a 
advocacia e para a sociedade regional.

A ESA Barra, além de resgatar as necessidades de forma 
sólida, operante e efetiva, dispõe-se a preencher a lacuna 
existente, diante do reflexo gerado pela dificuldade da mo-
bilização urbana.

Considerando conforto, tempo e espaço, principalmente 
para os que aqui residem, a ESA Barra é uma conceituada fon-
te de alternativa aos que anseiam por um preparo conveniente 
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e de qualidade, norteando os seus ideais, para assegurar o 
enfrentamento das modificações constantes, que surgem no 
campo jurídico e social.

São avanços que honram nossa gestão, pois contribuem, 
sobretudo, para a compatibilização com o desenvolvimento 
do mundo atual.

Cordiais Saudações

Dr. Ricardo Menezes
Presidente



9

Revista ESA Barra da Tijuca - RJ

E
APRESENTAÇÃO

com muita satisfação que apresentamos a segunda edi-
ção da Revista de Direito da ESA Barra. Cumprindo nossa 
proposta de edição trimestral da revista, ficamos muito felizes 
com a recepção que a mesma encontrou junto aos advogados e 
profissionais do Direito da Barra, do Estado do Rio de Janeiro 
e até mesmo, para nossa surpresa, de outros estados brasi-
leiros. A publicação da revista, também no modelo digital, 
permitiu que a mesma pudesse ser acessada em todo o Brasil, 
fato que constatamos com os e-mails elogiosos a nós enviados.

Recebemos diversas mensagens de incentivo e felicita-
ções à revista, o que nos motiva a continuar a produzir um 
material de qualidade e, por isso, agradecemos aos nossos 
articulistas, nosso Conselho Editorial, composto por profis-
sionais de excelência, nossos colaboradores, e, sobretudo, a 
Faculdade Internacional Signorelli pelo apoio e patrocínio 
das edições. Essa parceria com a Signorelli e o empenho de 
nossa equipe permitiu que nosso sonho fosse concretizado 
e que a revista desponte, já na primeira edição, como um 
material científico de qualidade, muito prestigiada pelo meio 
jurídico e acadêmico.
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Não podemos deixar de agradecer ao nosso Presidente, 
Dr. Ricardo Menezes pela confiança em nós depositada e 
pelo apoio incondicional para que a ESA Barra se destaque 
no cenário acadêmico brasileiro.

Nesta edição apresentamos artigos sobre temas de 
grande relevância para o mundo jurídico, como: a) A inter-
conexão entre o direito a saúde e o meio ambiente sob a ótica 
da hermenêutica; b) a trilogia paradoxal da tributação e a (in)
justiça fiscal; c) Tribunais Administrativos Fiscais são impres-
cindíveis para o controle dos atos da administração tributária 
e suas decisões são definitivas para a Fazenda Pública e; d) 
Resumos jurisprudenciais à luz da doutrina do precedente.

Enfim, mais uma vez, estamos com o sentimento de 
missão cumprida, mas sempre com o objetivo e o desafio de 
que cada edição possa superar a anterior - ao menos esse é 
nosso desejo!

Dr. Claudio Carneiro
Diretor da ESA Barra 
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A INTERCONEXÃO ENTRE O DIREITO À SAÚDE E O 
MEIO AMBIENTE SOB A ÓTICA DA HERMENÊUTICA 

Por Ana Paula Canoza Caldeira1 

O presente trabalho se propõe a analisar a imprescindibilidade do estudo 
hermenêutico conglobado entre o direito à saúde e o direito ambiental, tendo como 
referencial a interdependência dos direitos humanos. 

Adotando-se como ponto de partida a característica autopoiética do Direito, 
discute-se a interconexão entre o Direito Ambiental e o Direito à Saúde. 

Argumenta-se no texto que, para que se dê efetividade à saúde no Bra-
sil, faz-se mister que, além do implemento das políticas públicas dentro do 
próprio setor desse direito social de segunda dimensão, da boa gestão dos 
recursos existentes e também de um redimensionamento da função do Po-
der Judiciário, outros setores, tais como a garantia de um meio ambiente 
hígido, sejam relevados, dada a hipercomplexidade do mundo moderno. 
Sustenta-se, pois, que o excessivo fechamento do Direito e o enfrentamento 
da (falta de) efetividade do direito à saúde não serão resolvidos sem que se 
analise a contingência das escolhas assumidas no que concerne às políticas 
ambientais. Isto deverá ser feito com escopo na observação de outros sistemas 
funcionais no entorno do sistema social global. 

1 Doutora em Direito Público na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS/RS). Mestra em Di-
reito Público pela Universidade Estácio de Sá (UNESA). Realizou curso de Extensão em Direitos Hu-
manos pela Universidad de Burgos (UBU) e Universidad de Sevilla, Espanha (2007) .Especialista em 
Direito Público pela Universidade Gama Filho (UGF). Professora universitária de Direitos Hu-
manos. Autora de artigos sobre Direitos Sociais, Direito à Saúde, Direitos Humanos e Cidadania. 
Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais no Rio de Janeiro. 
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I -  A SAÚDE: DA ANTIGUIDADE CLÁSSICA AO ESTADO  
 DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

A necessidade de se debruçar sobre a 
efetividade do direito à saúde tem suscitado 
diversas pesquisas e levantado a reflexão sobre 
esse direito fundamental-social que, inegavel-
mente, é aquele que com maior frequência tem 
sido levado aos Tribunais. 

Não obstante a Constituição da República 
prelecione no art. 1962 a fundamentalidade do 
direito à saúde, o que se verifica em tempos 
coevos é o absoluto descompasso entre os di-
tames constitucionais e a práxis governamental 
no que tange ao incremento do direito em co-
mento, o que exigiu que  os juristas iniciassem 
o debate sobre os limites do Poder Judiciário 
na efetivação do direito à saúde; até onde o 
Estado estaria obrigado a despender para o 
custeio de determinada doença e que espécies 
de tratamento merecem o amparo estatal. 

Contudo embora a pauta de debate sobre os limites possíveis da efetividade 
do direito à saúde em juízo seja de suma relevância, o caminho que vem sendo 
trilhado pelos operadores do Direito não elide a imprescindibilidade de discutir o 
direito à saúde conglobado com outros ramos, tal qual o Direito Ambiental, como 
faremos no presente artigo. 

E dentro desse contexto surge o Direito Sanitário como resposta da Ciência 
Jurídica para inúmeras demandas sociais relacionadas com a saúde. 

O desafio hoje do direito sanitário é compreender como são produzidas res-
postas pela Ciência Jurídica a essa exigência social que visa a promoção, proteção 
e recuperação da saúde dentro da noção texto/contexto; direito/sociedade; sistema 
social global/sistema social jurídico.

2 In verbis: Art. 196: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”
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Por direito sanitário, entenda-se o ramo autônomo do direito positivo, inte-
grado pelas normas que versam, direta ou indiretamente, sobre a dinâmica rede 
de relações entre Sociedade, Estado e Saúde Pública. 

Faz parte desse ramo de conhecimento compreender as diversas acepções 
que o conceito de saúde pode assumir, e também as relações jurídicas que podem 
surgir a partir dessas concepções. Isto é, a reflexão da efetividade do direito à 
saúde deve passar pela sua conceituação, sua amplitude sob o ponto de vista 
hermenêutico e a forma adequada de tutela desse direito. 

Prima facie, é importante que se diga que a saúde é tema que inquieta o ho-
mem desde a Antiguidade. Neste período, os povos costumeiramente atribuíam 
à saúde (ou ausência dela) a desígnios divinos.3

Muito embora a expressão “saúde pública” tenha surgido nos Estados Unidos 
tão-somente no final do século XIX, os valores, as instituições e as normas que 
circundam a saúde pública já se apresentavam de modo embrionário na Grécia e 
em Roma durante o Período Clássico4. 

Em relação às contribuições no campo da saúde pública incorporadas à Hu-
manidade, Fernando Aith5 ressalta, in verbis que: 

quando Roma conquistou  o mundo Mediterrâneo e herdou a cultura 
grega, ela adotou também a Medicina e as idéias relativas à saúde, 
incorporando diversos dos ensinamentos que os gregos haviam 
produzido sobre o tema. Mas enquanto os romanos apenas imitavam 
timidamente os gregos na esfera da medicina clínica, eles forma 
verdadeiros revolucionários em outros campos do saber ligados à 
saúde pública, tais como o Direito, a engenharia, a administração 
pública, a construção de sistemas sanitários e organização de ser-
viços de saúde. 

Foi dentro desse contexto histórico-temporal que despontaram as reflexões 
acerca da higiene coletiva6 e medicina social.7

Em resumo, será considerado como uma questão de saúde pública aquilo 

3 BARCHIFONTAINE, Christian de Paul e PESSINI, Léo. Problemas atuais de Bioética. 4ª ed. São 
Paulo: Edições Loyola, 1997. P. 111.

 Para os povos egípcios, gregos, hebreus e romanos, a saúde era analisada somente sob o aspecto 
físico. Todavia, já no século passado as Ciências médicas passaram a analisar o ser humano em 
toda a sua complexidade, dando-se ênfase também a outros aspectos que não só a saúde física.

4  AITH, Fernando. Curso de Direito Sanitário. São Paulo: Quartier Latin. 2007. p. 51
5  Idem, ibidem. p. 52.
6 À guisa de ilustração podem ser citadas a criação de aquedutos para aprisionamento de água 

potável e a construção de redes para o escoamento do esgoto sanitário.
7 Devem ser creditados aos romanos a inauguração de um sistema de medicina social cuja proposta 

era fornecer auxílio médico de maneira gratuita àqueles desprovidos de custear tratamento às 
próprias expensas. 
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que estiver relacionado ao bem estar da coletividade e que, na outra ponta, exigir 
uma intervenção de modo conjunto. 

Consequentemente, a saúde passou a ser compreendida pelos Estados mo-
dernos e reconhecida como sendo direito de todos e dever estatal, criando-se a 
partir daí uma plêiade de regramentos 

O direito fundamental à saúde, classificado doutrinariamente como direi-
to social (ou de segunda geração/dimensão) demanda do Estado uma série de 
práticas positivas, prestacionais8 para o seu adimplemento. Todavia a latere do 
investimento stricto sensu na saúde, exige também o diálogo com outros saberes 
dentro do Direito (e mesmo fora dele) para a sua plenitude para o alcance do 
desenvolvimento do país. 

Entretanto, somente mais tarde com a implantação do Estado do Bem Estar 
Social, é que a saúde passa a ser compreendida como um verdadeiro direito hu-
mano social que integraria a dimensão jurídica da pessoa humana.

Teleologicamente, um dos fins precípuos da garantia dos direitos sociais é 
promover a igualdade entre os indivíduos, propiciando que o Estado intervenha 
em prol do mais débil, alterando a relação de forças na arena social, conforme 
salienta também Ferrajoli9. 

O Estado do Bem-Estar Social ou État Providence é caracterizado pela dou-
trina10 como “aquele que garante tipos mínimos de renda, alimentação e saúde, 
habitação, educação, assegurados a todo cidadão, não como caridade, mas como 
direito político”.  O Estado passa a ser o responsável pela (boa) qualidade de vida 
do povo e deve, para tanto, envidar seus maiores esforços e assumir compromissos 
políticos no cumprimento desta meta.

Neste contexto nada mais oportuno do que trazer ao debate o pensamento de 
Dworkin11 que dispõe que os “direitos devem, sim, ser levados a sério”, o que por 
certo inclui os direitos sociais, que pela própria interdependência que caracteriza 
os direitos fundamentais, só terão sua efetividade atingida no grau máximo se 
não só os direitos de 1ª dimensão forem aplicados, mas também os direitos de 2ª, 
3ª e 4ª dimensões12.

8 Como, por exemplo, a contratação de médicos, construção de hospitais, ambulatórios, adição de 
programas de vacinação, compra de medicamentos, aparelhos médicos, cirúrgicos e que tais. 

9 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias: la ley del más débil. Madrid: Trotta, 2006. p. 108. 
10 STRECK, Lenio Luiz e MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria do Estado. 5ª edição. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado. p. 79. 
11 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martin Fontes, 2002. p.313.
12 Havendo autores que apontam a existência de uma 5ª e até 6ª gerações, cabendo esclarecer desde 

já que não há consenso doutrinário sobre tal classificação sendo certo que mais importante do 
que o enquadramento em categorias é o tratamento real conferido a estes direitos.
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Isto porque é inócua, por exemplo, a 
garantia de liberdade de expressão (direito de 
1ª dimensão) sem a concretização do direito à 
saúde digna (direito de 2ª dimensão). Pouco 
adianta, verbi gratia, ter liberdade de expressão 
e saúde digna sem um meio ambiente sadio 
(direito de 3ª dimensão), o que implica dizer 
que os direitos humanos, sob esta ótica, são in-
divisíveis e estão umbilicalmente interligados.

Feitas tais considerações breves sobre a 
origem histórica da saúde coletiva, é necessário 
trazer à lume os efeitos do surgimento do Es-
tado Democrático de Direito no cumprimento 
dos direitos sociais, notadamente no que tange 
ao direito à saúde.

O conceito de Estado de Direito, conforme pensamento já consolidado em 
âmbito acadêmico-doutrinário, traz ínsita a noção de que o Estado está jungido a 
regras jurídicas que lhe antecedem13.

É preciso frisar, porém, no mesmo sentido de Elias Díaz14, que não há ver-
dadeiramente Estado Democrático que não tenha como paradigma do seu atuar 
o cumprimento dos direitos fundamentais.

Também no mesmo sentir, a doutrina15 sustenta que o Estado de Direito sob 
a perspectiva contemporânea deve estar comprometida com ações materiais que 
tenham como fim a concretização dos direitos humanos, sob pena de pôr em risco 
o próprio conceito de legalidade do Estado. 

Logo, o que se vê é que esta nova concepção de Estado se apresenta como 
‘consequência, e não fonte, de uma determinada concepção do homem e da so-
ciedade. Do homem considerado como ente moral, dotado, portanto de direitos 

13 CARDONA, Alejandro Ramírez. El Estado de Justicia. 3ª edición. Bogotá: Editorial El Búho, 2006. 
p. 250.  

14 E é o mesmo autor que elenca o que para ele comporia as bases do Estado de Direito, a saber: “i) 
Imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad general; ii ) División de Poderes: Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial; iii ) Legalidad de la Administración: actuación según ley y suficente control 
judicial; iv) Derechos y libertades fundamentales: garantía jurídico-formal y efectiva realización 
material.”

 DÍAZ, Elías. Estado de Derecho y sociedad democrática. Madrid: Taurus Humanidades, 1992. p. 38.
15  LUÑO, Pérez Apud  LEAL, Rogério Gesta. Perspectivas Hermenêuticas dos Direitos Humanos 

e Fundamentais no Brasil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 83
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naturais, que inspiram e regulam o funcionamento da sociedade política’16, e, 
assim, o Estado deve buscar estabelecer um ponto de equilíbrio entre os diversos 
interesses encontrados no seio social.

O Estado Democrático de Direito, muito mais do que significar a submissão 
do Estado a normas legais deve significar (e perseguir ) a idéia de “transformação 
da realidade social”17. Isto é, não se limitar a melhorar as condições sociais dos 
cidadãos, mas ir além, no sentido de promoção de um novo projeto de sociedade 
onde a democracia só se satisfaz com a criação de condições materiais de vida 
boa, que, in casu, perpassam pela necessária proteção da saúde conglobada com 
o meio ambiente sadio.

Isso se mostra com maior clareza em países como Brasil, que como dissemos, 
não implementou as ações inerentes ao Estado-Providência quando devia. Agora, 
pois, o modelo desenhado pelo Estado Democrático de Direito deve significar uma 
ruptura dos modelos antes definidos, para finalmente cumprir as possibilidades 
de implementação das finalidades previstas constitucionalmente.18

Muito embora a realidade aponte para sentido diametralmente oposto, foi 
compromisso do legislador constituinte elaborar uma Constituição que assuma 
uma postura firme no propósito de resgate das promessas não cumpridas de 
promoção de direitos sociais, entre eles o direito à saúde. 

16 BARRETTO,Vicente de Paulo. Interpretação Constitucional e Estado Democrático de Direito. 
Revista de Direito Administrativo (Fundação Getúlio Vargas – FGV ). Rio de Janeiro: Renovar, 
jan.mar./1996. nº 203. p. 22.

17 STRECK, Lenio Luiz e MORAIS, B. Op. Cit. p. 98. 
 Tais autores citam como sendo princípios do Estado Democrático de Direito, a saber: a) Cons-

titucionalidade; b) organização democrática da sociedade; c) sistema de direitos fundamentais 
individuais e coletivos; d) justiça social; e) igualdade; f) Divisão de Poderes ou de Funções; g) 
Legalidade e h) segurança e certeza jurídicas.

18 Ou seja: “(...) a partir dos textos constitucionais diretivos e compromissórios, as condições de 
possibilidade para a transformação da realidade. Aponta, assim, para o resgate das promessas 
incumpridas da modernidade, circunstância que assume especial relevância em países periféricos 
e de modernidade tardia como o Brasil”.

 STRECK, Lenio Luiz e MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria do Estado. 5ª edição. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado. p. 104. 
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II – SAÚDE: SEMÂNTICA E APROXIMAÇÃO COM A  
  QUALIDADE DE VIDA (TAMBÉM) AMBIENTAL

Nesse contexto é mister estabelecer o conteúdo semântico de saúde, que 
embora extremamente variável e dinâmico, segue a definição mais conhecida e 
adotada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a qual saúde “é o estado 
de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças 
ou enfermidades19”. 

Sendo assim, se antes se entendia que a saúde era a inexistência de moléstias 
agora a própria Organização Mundial de Saúde – OMS ampliou essa acepção20 
que carregava marca extremamente negativa para agora propugnar a “obtenção 
do estado de completo bem-estar físico, mental e social”. É também como se ma-
nifesta a doutrina que se dedica ao assunto21/22.

Com o advento da OMS houve uma nítida preocupação em buscar um con-
ceito de saúde que se norteava nesta noção de “bem estar”. Cumpre frisar, porém, 
que tal interpretação tem sido alvo de severas críticas vez que coloca a saúde como 
algo quase inatingível, um ‘estado ótimo’, que jamais poderia ser usado como 
parâmetro para sindicar a prestação estatal.

É verdade que este completo estado de bem-estar social é difícil de ser al-

19 AITH, Fernando. Op. Cit. p. 46.
20 Vejamos o conceito trazido pela OMS: “(...) À medida em que um indivíduo ou grupo é capaz, 

por um lado, de realizar aspirações e satisfazer necessidades e, por outro, de lidar com o meio 
ambiente. A saúde é, portanto, vista como um recurso para a vida diária, não o objetivo dela; 
abranger os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas, é um conceito positivo.”

 STARFIELD, Bárbara. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tec-
nologia. Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. p. 21.

21 SCHWARTZ, Germano André Doederlein Apud FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito Funda-
mental à Saúde – Parâmetros para sua eficácia e efetividade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2007. p. 82. 

 Tal definição também consta do Parágrafo Único do art. 3º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. In verbis: 
“Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, 
a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, 
o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 
organização social e econômica do País. Parágrafo único: Dizem respeito também à saúde as ações 
que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade 
condições de bem-estar físico, mental e social.”

22 Trata-se de uma transmutação do “paradigma da doença” para o “paradigma da saúde”, conforme 
esposado por Madel Therezinha Luz. 

 LUZ, Madel Therezinha. Ordem Social, instituições e políticas de saúde no Brasil: textos reunidos. 
Rio de Janeiro: ABRASCO, 2007. p. 218
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cançado23 (se é que é possível...), porém deve assim mesmo servir de bússola para 
a progressiva melhoria dos serviços prestados pelo ente estatal. Isto nos remete 
à conclusão de que o conceito de saúde não deve ser somente curativo, como no 
mais das vezes ocorre, mas, sobretudo preventivo, visando a qualidade de vida.

A tônica, portanto, é criar ambiente social onde seja possível “proporcionar 
saúde” e não só criar centros de tratamento de doenças.

A partir da década de 60/70 o saber hermético dos médicos começou a ser 
questionado e começaram a aparecer novas concepções sobre o conceito de saúde 
e de doença. Hoje já se sabe (através da conjugação com outras Ciências) que o 
sentido de doença para as pessoas em geral, abrange não só o sentido biológico e 
médico, mas também os sentidos relacionados com outros aspectos da vida social, 
como a religião, os sistemas de parentesco ou as concepções individuais sobre as 
condições de vida digna de uma pessoa humana.

É possível, pois, se depreender que saúde é reflexo de um comportamento 
individual aliado às influências do ambiente (natural ou social). 

Segundo Lenir Santos24, a qualidade de vida envolve “condições ambientais 
e um modo de vida que incorporem hábitos e atendam a necessidades mínimas 
para garantir uma vida saudável, mais longa e longe de doenças”.

Dentre muitas definições, confere-se relevo à que consta dos Anais do Con-
selho Nacional de Pesquisa (NRC)25 dos Estados Unidos da América, a saber: 

(...) Ter saúde não significa apenas saúde suficiente para manter 
a vida. Significa saúde plena, que inclui defesas do organismo 
suficientes para combater doenças e uma reserva de energia para 
suportar dificuldades extremas e permitir amplo desenvolvimento 
das aptidões. 

23 Fato esse ressaltado por Amartya Sen que aponta a dificuldade de avaliação do conceito de bem
-estar sob um prisma objetivo. O autor destaca que “ o grau de felicidade reflete  o que uma pessoa 
pode esperar e como o ‘trato’ social se afigura em comparação com essa expectativa. Uma pessoa 
que teve uma vida de infortúnios, com pouquíssimas oportunidades e quase sem esperança, pode 
conformar-se mais facilmente com as privações do que outras criadas em circunstâncias mais 
afortunadas e abastadas. A métrica da felicidade pode, portanto, distorcer o grau de privação, de 
um modo especifico e tendencioso”. 

 SEN, Amartya. Sobre ética e economia. São Paulo: Cia. das Letras, 2008. p. 61. 
24 SANTOS, Lenir.  Direito à saúde e qualidade de vida: Um mundo de corresponsabilidades e 

fazeres. In: SANTOS, Lenior (Org.) Direito da Saúde no Brasil. Campinas: Saberes, 2010. p. 32. 
25 BARCHIFONTAINE, Christian de Paul e PESSINI, Léo. Op. Cit. p. 115.
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Outro é o sentido derivado dos debates travados na VII Conferência Nacional 
de Saúde26 e os estudiosos brasileiros27, de modo geral, adotam conceito que traz 
à baila, os determinantes e condicionantes da saúde.

No ordenamento jurídico brasileiro o direito à saúde é previsto inicialmente 
no art. 6º 28 e de forma mais minuciosa no art. 19629 e seguintes da Constituição da 
República. Das normas constitucionais em epígrafe se extrai que o ordenamento 
jurídico, em consonância com os demais organismos internacionais, tem por fim 
tutelar a saúde não só no seu aspecto curativo, mas também preventivo. 

Neste contexto a abrangência do conceito de saúde perpassa pela compreen-
são de que muitas doenças existentes no Brasil (e no mundo) ainda decorrem de 
falta de prevenção e investimentos em outros setores sociais, tais como saneamento 
básico, que é, sem dúvida,  a política ambiental que mais está imbricada com a 
saúde e a própria vida.

Entende-se por saneamento básico a rede de ações que visem a preservação 
(e potabilidade) da água30, a destinação responsável do lixo industrial,  a erradi-

26  “(...) A saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio am-
biente, trabalho, transporte, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde, 
É assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem 
gerar grandes desigualdades nos níveis de vida”. 

 BARCHIFONTAINE, Christian de Paul e PESSINI, Léo. Op. Cit. p. 116.
27 Por todos, citamos Luís Rey, organizador do Dicionário de Termos Técnicos de Medicina e Saúde, 

que define “ (...) Saúde é uma condição em que um indivíduo ou grupo de indivíduos é capaz de 
realizar suas aspirações, satisfazer suas necessidades e mudar ou enfrentar o ambiente. A saúde 
é um recurso para a vida diária, e não um objetivo de vida; é um conceito positivo, enfatizando 
recursos sociais e pessoais, tanto quanto as aptidões físicas. É um estado caracterizado pela in-
tegridade anatômica, fisiológica e psicológica; pela capacidade de desempenhar pessoalmente 
funções familiares, profissionais e sociais; pela habilidade para tratar com tensões físicas, bio-
lógicas, psicológicas ou sociais com um sentimento de bem-estar e livre do risco de doença ou 
morte extemporânea. É um estado de equilíbrio entre os seres humanos e o meio físico, biológico 
e social, compatível com plena atividade funcional.”

 <http://www.fonoesaude.org/saude.htm> Acesso em 15 de junho de 2007
28 Conforme o disposto no art. 6º da Constituição da República, “são direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

29 Art. 196, Constituição da República Federativa de 1988: “A saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação”.

30 Em relação à temática da água e seu manejo racional, segundo pesquisas realizadas pela FAO 
(Food and Agriculture Organization), agência das Organizações das Nações Unidas (ONU) para 
debate sobre Agricultura e Alimentação, aproximadamente dois terços da população mundial 
deve enfrentar problemas com a escassez da água, nos próximos vinte anos.  Atualmente, um 
contingente de mais de um bilhão de pessoas já não possui acesso à água minimamente limpa 
para atender às necessidades básicas do cotidiano e mais de 2,5 bilhões de indivíduos no mundo 
não possui adequado saneamento básico.

 Site da Folha On Line. Em 20 anos, faltará água para 60% do mundo, diz ONU. 
 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u60947.shtml
 Acesso em 1º de março de 2012. 
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cação da poluição, o manejo das águas pluviais e a preservação dos mananciais, 
que deve ser erigido à problema de saúde pública, já que o maciço investimento 
neste setor acaba impedindo a propagação de muitas doenças. 

Conforme Luís Roberto Barroso31, dentro da agenda para os próximos anos 
para a promoção dos direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana, o 
saneamento básico deve ser considerado como prioridade, na medida em que é a 
“principal política pública de saúde pública conforme parâmetro mundialmente 
aceito, além de ser vital para impedir o comprometimento do meio ambiente”.   

Na esteira dessa raciocínio, é preciso que se reflita sobre a efetividade do di-
reito à saúde sob prisma global e multifacetado. Daí o enorme risco de se enfrentar 
o problema da inefetividade do direito à saúde de uma forma isolada, parcial, sem 
diálogo institucional (com participação cidadã) razão pela qual qualquer solução 
pretendida deve ser buscada de uma maneira sistêmica e holísitca32.

III – DIREITO AMBIENTAL E SUA INTERFACE COM O DIREITO  
   À SAÚDE: OU DE COMO A EFETIVIDADE DO DIREITO  
   À SAÚDE IGUALMENTE DEPENDE DE POLÍTICAS  
        PÚBLICAS AMBIENTAIS

Como supramencionado, os direitos sociais surgem no cenário mundial ba-
sicamente por ocasião dos impactos da industrialização e influência das doutrinas 
socialistas, que culminaram na Revolução Industrial, a partir da percepção de que 
a mera proteção dos direitos individuais não era o bastante para elidir as várias 
formas de opressão dos indivíduos, que não mais promovida pelo Estado, mas 
horizontalmente pelos outros cidadãos33. 

A efetividade do direito à saúde não se esgota apenas com eventuais políticas 

31 BARROSO, Luís Roberto. Democracia, desenvolvimento e dignidade humana: Uma agenda para 
os próximos dez anos. p. 7.

 Palestra  Magna de Encerramento da XXI Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do 
Brasil em Curitiba. 24 de novembro de 2011.

 Disponível em www.lrbarroso.com.br/we/pt/noticias
 Acesso em 01 de março de 2012. 
32 Como bem ressaltou Germano Schwartz em minucioso estudo sobre o tema. 
  SCHWARTZ, Germano. Direito à Saúde: Efetivação em uma perspectiva sistêmica. Porto Alegre, 

Livraria do Advogado. p. 156.
33  SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advo-

gado, 2003. p. 52. 
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públicas formuladas neste setor diretamente, ou com a solução apresentadas nos 
Tribunais, sendo necessário reforçar que é preciso uma conjugação de esforços e apor-
tes de investimentos em áreas afins, mas que sequencialmente refletem na saúde34.

A interdependência entre o direito à saúde e higidez ambiental, na verdade, 
são faces que representam o dever de proteção dos direitos humanos35. 

Na esteira desse raciocínio é que Paulo Affonso Leme Machado36 salienta o 
princípio do direito à sadia qualidade de vida como sendo um dos mais relevantes 
princípios de direito ambiental, que igualmente tem matriz constitucional por ser 
direito fundamental37. 

Segundo o autor,  essa análise conglobada do direito à saúde do meio ambiente 
surgiu no florescer do século XX como verdadeiro progresso na interpretação do 
direito à vida38, e esta interligação está sufragada pelo próprio texto constitucio-
nal39. Daí porque a necessidade de investimento em políticas públicas em ambos 
os setores para a busca da maior efetividade dos direitos fundamentais.

Todavia, até para fins de uniformização de sentido é preciso conceituar o 
que seriam as políticas públicas, e para tanto, Ana Paula de Barcellos40 define com 
muita propriedade como sendo a “coordenação dos meios à disposição do Esta-
do, harmonizando as atividades estatais e privadas para a realização de objetivos 
socialmente relevantes e politicamente determinados”.

34 Eduardo Mendonça traz dados que revelam a pouca compreensão dessa interrelação na medida 
em que, em 2010, houve redução de 21% da verba destinada ao setor de saneamento básico (mais 
de R$170 milhões) reservado pelo Ministério da Saúde.

 MENDONÇA, Eduardo. Op. Cit.p. 242.
35 Opinião comungada por Antonio Augusto Cançado Trindade.  
 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente: paralelo do sistema 

de proteção internacional. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1993. p. 71. 
36 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 

p. 47-48. 
37 Constituição da República de 88 -  art. 225: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações”. 

38 De acordo com Leme Machado, a Declaração de Estocolmo (1972) e mais tarde na Carta do Rio 
de Janeiro (1992) estabeleceram em seus textos normativos logo no Princípio 1º que “os seres hu-
manos têm direito a uma vida saudável”. Lembra ainda que o Instituto de Direito Internacional 
expressamente assegura que “todo ser humano  tem o direito de viver em uma ambiente sadio”. 

 Idem, ibidem. 
39 Constituição da República de 88 – Art. 200: “Ao sistema único de saúde compete, além de outras 

atribuições nos termos da lei: (...)  IV - participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico; VIII – colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido 
o do trabalho”. 

40 BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos 
fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. In: A Consti-
tucionalização do Direito: Fundamentos Teóricos e aplicações específicas. (Coord. Cláudio Pereira 
Souza Neto e Daniel Sarmento). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 600.
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A partir do que foi prelecionado, é natural concluir que somente através das 
políticas públicas, de maneira organizada, é possível o alcance dos fins colimados 
na Constituição Federal, razão pela qual o estabelecimento de prioridades é pri-
mordial diante da limitação de recursos, sendo certo que tais opções se inserem 
não só no âmbito da deliberação política discricionária, mas também recebem o 
influxo das normas constitucionais41.

No compasso desta discussão é que se entende possível – e mais que isso, 
imprescindível o diálogo entre dois campos que não podem ser estudados de 
forma dissociada, que são o Direito à Saúde e o Direito Ambiental42. 

O enfrentamento de questões e problemas sociais vistos sob a ótica dessas 
duas matérias vem ganhando cada vez mais adeptos e revela um importante 
exercício de interdisciplinaridade na busca de soluções possíveis e adequadas. 

Neste sentido, embora não seja o cerne principal do presente artigo, é possível 
beber nas fontes da Teoria Sistêmica para tecer a interpretação sobre a interconexão 
da saúde e meio ambiente. 

Na teoria sistêmica o sistema vivo liga-se ao ambiente por meio de interações 
recorrentes, cada uma das quais desencadeando mudanças estruturais no sistema. 
Os sistemas vivos são autônomos e o ambiente só faz desencadear as mudanças 
estruturais, não as especificando nem as dirigindo43. Dentro dessa visão, o co-

41 BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos 
fundamentais. Op. Cit. p. 605. 

42 Tal diálogo permite uma releitura e análise até mesmo da eficácia das leis penais brasileiras no que 
concerne à verdadeira punição de eventuais infratores ambientais. Vale dizer, se a função da lei 
penal é a de promover a interdição de determinados comportamentos nocivos ou inconvenientes, 
bem como de prevenção geral e impedimento de comportamentos futuros semelhantes, não nos 
parece que a lassidão como é tutelado o meio ambiente na Lei 9605/98 atenda aos fins colimados 
pela Constituição. 

 À guisa de ilustração, citamos o exemplo do art. 54 da Lei de Crimes Ambientais supracitada, 
que prevê o tipo penal assim descrito: “Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que 
resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 
animais ou a destruição significativa da flora”. 

 O crime tem como preceito secundário a pena de reclusão e 1 a 4 anos e multa. Como se extrai 
do art. 7º, I da própria Lei 9605 tal pena pode ser com facilidade substituída por pena restritiva 
de direito como, por exemplo, prestação de serviço à comunidade. 

 Trata-se, pois, do que a doutrina convencionou denominar de Princípio da Proibição de Proteção 
Deficiente (Untermassverbot). Para melhor compreensão da questão, remetemos o leitor ao artigo 
do Prof. Dr. Lenio Streck. 

 STRECK, Lenio Luiz. Da proibição de excesso (Ubermassverbot) à proibição de proteção deficiente 
(Untermassverbot): de como não há blindagem contra normas penais inconstitucionais. In: (Neo)Cons-
titucionalismo. Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica. Porto Alegre, IHJ, 2004, pp. 243 e segs.

43 “De acordo com Maturana e Varela, a característica-chave de uma rede viva é que ela produz 
continuamente a si mesma.”  

 MATURANA, Humberto e VARELA, Francisco. El Arbol del conocimiento: Las bases biológicas 
del entendimiento humano. Buenos Aires: Lumen, 2003. p. 25. 
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nhecimento é o resultado de uma interpretação progressiva que emerge de nossa 
capacidade de entendimento que por sua vez encontra suas raízes na estrutura 
de nossa “incorporação biológica”, mas são vividas e experimentadas dentro de 
um domínio de ação consensual e história cultural. 

Em breves palavras: Luhmann defende que o Direito, em seu viés autopoiéti-
co, se (re)cria com base nos seus próprios elementos. Esta autorreferência, autopro-
dução  permite que o Direito mude a sociedade (e outros sistemas) e se altere ao 
mesmo tempo movendo-se com base em seu código binário (direito/não-direito).

Isto permite a construção de um sistema jurídico mais dinâmico e mais 
adpatado, adequado a compreender a hipercomplexidade da sociedade atual que 
precisa interagir com o meio e outros sistemas para dar conta da enorme gama de 
fenômenos que compõem o espectro social. 

O ponto nodal dessa sua teoria é a comunicação, o que leva a pensar que 
os sistemas sociais nada mais são do que teias de comunicação, de inter-relação, 
sendo a sociedade o sistema (social) mais amplo. 

Se antes a evolução do Direito foi construída a partir da percepção da sua 
autonomia, imprescindíveis até certo ponto para seu desenvolvimento enquanto 
Ciência e para a própria noção do Estado Moderno, hoje as demandas contempo-
râneas, como p. ex., problemas ecológicos44, exigem a adaptação a novas condições 
de analisar esse acoplamento estrutural do Direito com outros subsistemas. 

Assim sendo é inexorável admitir que o Direito pelos seus próprios elementos 
constituintes se amolda com perfeição no conceito de sistema e que dentro desse 
universo o fechamento não pode ser subdimensionado.45

A criação de barreiras de proteção ao âmbito interno do sistema não pode 
levar à conclusão de que este está (ou deve permanecer) “planetariamente solitário, 
que não entra em interação com nenhuma realidade fora dele” 46. Justamente é a 
conjugação da abertura necessária com a sua diferença que forja no sistema a sua 
diferença com os demais. 

Ou seja, ao invés de admitirmos a abertura sistêmica do Direito, cerramos 
os olhos para o entorno quando na verdade a situação exige que se reconheça 
justamente a hipercomplexidade, aqui entendida como “a possibilidade de re-
correr-se a diferentes sistemas para o enfrentamento de questões específicas”47. 

44 LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. México: Herder/Iberoamericana, 2006. p. 95. 
45 Ibidem. p. 114.
46 Ibidem. p. 117.
47 ROCHA, Leonel Severo; CLAM, Jean ; SCHWARTZ, Germano . Op. Cit. p. 46. 
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Todavia é preciso chamar a atenção para o fato que alguns setores da academia 
que já começam a lançar novo olhar para o Direito enquanto ciência percebendo 
a inter-conexão desta com outras áreas de conhecimento.48

Neste sentido, se sob o ponto de vista humanitário, jurídico e médico não for 
possível a percepção sobre a impresindibilidade da preservação do meio ambiente 
como condição de possibilidade para a garantia da saúde e da própria vida, até 
mesmo sob o prisma econômico49 deve-se pugnar por investimentos concretos na 
defesa do habitat natural. 

IV – PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE COMO CONDIÇÃO  
   DE POSSIBILIDADE PARA EFETIVIDADE DO DIREITO À  
        SAÚDE SOB O VIÉS ECONÔMICO: BREVE DIÁLOGO COM A  
        EFICIÊNCIA ECONÔMICA

Não bastassem todos os argumentos jurídicos e humanitários, mesmo sob 
a análise de Ciências extra-jurídicas tais como a Economia, a defesa do binômio 
saúde-meio ambiente deve ser encarada  como indissociável já que grande aporte 
de verba pública empregado para o custeio de tratamentos médicos poderia ser 
evitado caso houvesse essa “cultura ecológica”. 

Para se ter idéia da gravidade da situação e o quanto o descaso com o meio 
ambiente põem em risco a saúde da população e, ainda, o quanto tal incúria se 
apresenta como fator contribuinte para agravar a crise financeira estatal, no Brasil, 
aproximadamente 60% das despesas realizadas com internações hospitalares, têm 
como causa as enfermidades por uso de água inadequada50. 

Estima-se que o Sistema Único de Saúde gaste anualmente cerca de R$300 

48 Destacamos o trabalho bem elaborado de André Trindade ao traçar a visão autopoiética dos 
Direitos Fundamentais. 

 TRINDADE, André. Os Direitos Fundamentais em uma perspectiva autopoiética. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2007. p. 129. 

49 Que pela sua pragmaticidade é (equivocadamente) muitas vezes relegado à matriz teórica de 
segunda ordem. 

50 Fonte: Saúde e Meio Ambiente: Enfermidades Relacionadas Com o Meio Ambiente são Preocu-
pação Para o Novo Milênio

 Disponível em: < http://boasaude.uol.com.br/>
 Acesso em 15 de março de 2012. 



25

Revista ESA Barra da Tijuca - RJ

milhões para custear o tratamento das inúmeras mazelas51 relacionadas à conta-
minação das águas52.  

Lamentavelmente o Brasil  ainda apresenta em tempos coevos níveis alar-
mantes de precária gestão de saneamento básico, tendo 80% do esgoto do país 
despejado em rios, mares, lagos sem qualquer tipo de tratamento. 

No entanto, sob o ponto de vista da prevenção (e como corolário, da eficiên-
cia econômica), calcula-se que de cada unidade monetária (real, dólar, euro etc.) 
investido em saneamento  básico, quatro são poupados em gastos médico-hos-
pitalares para o tratamento de doenças associadas à carência infra-estrutural da 
água e do esgoto53. 

O mesmo se afirme em relação à poluição do ar causada pelo setor industrial, 
veículos automotores e que liberam nas camadas atmosféricas elementos tóxicos 
entre os principais, dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), dióxido 
de nitrogênio (NO2), ozônio (O3) e chumbo (Pb) e partículas totais, que em níveis 
acima do tolerado, são responsáveis pelas mais diversas doenças cardio-respi-
ratórias54 , causando até o óbito, sobretudo das pessoas mais vulneráveis como 
crianças e idosos55. Além das enfermidades no trato respiratório, outras mazelas 
aparentemente não relacionadas com o ar,  tais como doenças oculares, e até mesmo 
determinados tipos de cânceres podem ser associados ao contato com substâncias 
tóxicas encontradas na atmosfera56. 

Como forma preventiva desses males relacionados à poluição atmosférica é 
imperiosa a adoção de ajustamento de conduta pelas indústrias por tecnologias me-

51 Hepatite, diarréia, cólera, leptospirose entre outras. 
52 No que toca à inadequação dos aterros sanitários e do destino dos lixões, sabe-se que o chorume 

(líquido altamente corrosivo, poluente e malcheiroso resultado da decomposição dos resíduos 
orgânicos) lançado nos rios ou quando atinge os lençóis freáticos pode causar danos irreparáveis 
à saúde. Passa pela diminuição da qualidade do esperma (causando infertilidade masculina ou 
defeitos genéticos em caso de fecundação), à endometriose até a alguns tipos de câncer, tais como 
mama, próstata e testículos. 

 Poluentes podem causar até câncer. Planeta Terra. O Globo. 20 de março de 2012. p. 7. 
53 Fonte: Saúde e Meio Ambiente: Enfermidades Relacionadas Com o Meio Ambiente são Preocu-

pação Para o Novo Milênio
 Disponível em: < http://boasaude.uol.com.br/>
 Acesso em 15 de março de 2012. 
54 Rinite, bronquite, asma etc. 
55 No Instituto do Coração (INCOR) em São Paulo foi realizada pesquisa que constatou o aumento 

de 16% de pacientes apresentando sintomas de infarto nos dias cuja poluição era mais evidente.
 BRAGA, Alfesio;  PEREIRA, Luiz Alberto Amador; SALDIVA, Paulo Hilário Nascimento. Poluição 

Atmosférica e seus Efeitos na Saúde Humana. Artigo da Faculdade de Medicina da USP. 
 Disponível em www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=1039
 Acesso em 12 de março de 2012. 
56 A saber, o aumento de mortes fetais tardias e alterações endocrinológicas podem estar associadas 

à maior liberação de nitrogênio no ar. 
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nos poluentes, bem como a utilização de fontes alternativas de energia sustentável. 
Neste quesito, o Brasil que tem na sua frota milhões de veículos movidos à 

álcool e gás natural, serve como paradigma para outros países que se valem dos 
combustíveis tradicionais. 

V –  SAÚDE E MEIO AMBIENTE HÍGIDO COMO ETHOS  
   MUNDIAL: A RESPONSABILIDADE INTERGERACIONAL  
   COMO A OUTRA FACE DOS DIREITOS HUMANOS 

Como já afirmamos, calcula-se que aproximadamente 80% das doenças mun-
diais sejam causadas pela carência de água límpida e apropriada para o consumo, 
sendo certo que neste aspecto as populações que se encontram mais próximas da 
linha da pobreza é que sofrem de modo mais direto os reflexos da desídia com o 
meio ambiente e com a falta de investimentos no setor.57

Fica clara, portanto, a sinergia que unem o homem com a Natureza, razão 
pela qual o risco de uma desordem ecológica ameaça a vida futura e “poderá afetar 
a Terra como sistema integrador de sistemas”58.

Um dos fatores que explicam a crise mundial, conforme aponta Leonardo Boff, 
se encontra “no tipo de relação que os humanos, nos últimos séculos, entretiveram 
com a Terra e seus recursos: uma relação de domínio, de não reconhecimento de 
sua alteridade e de falta do cuidado necessário e do respeito imprescindível que 
toda alteridade exige59.”

Daí a necessidade, mais uma vez aqui apontada, de buscar as premissas da 
superação dos problemas ecológicos e sanitários a partir de ações globais60.

Do mesmo sentir, extraímos a valiosa lição de Fábio Konder Comparato61, 

57 Fonte: Saúde e Meio Ambiente: Enfermidades Relacionadas Com o Meio Ambiente são Preocu-
pação Para o Novo Milênio

 Disponível em: < http://boasaude.uol.com.br/>
 Acesso em 15 de março de 2012. 
58 BOFF, Leonardo. Ethos Mundial: Um consenso mínimo entre os humanos. Rio de Janeiro: Record, 

2009. p. 15. 
59 Idem, ibidem. p. 16. 
60 Segundo Boff, “Urge, pois, alimentar uma postura global, quer dizer, pensar globalmente, agir 

localmente; e de pensar localmente e agir globalmente. Com Edgar Morin, o grande teórico da 
complexidade, chamou a atenção, o novo pensar planetário não opõe o universal ao concreto

61 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 
2001. p. 424-425.
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que ressalta o incontestável dever de uma geração em assegurar a boa qualidade 
de vida, e, até mesmo a sobrevivência dos futuros seres humanos (com fulcro no 
art. 225 da Constituição), mas também aponta de modo percuciente a responsa-
bilidade que os habitantes de países mais desenvolvidos em relação aos cidadãos 
de nações menos prósperas. Afirma o autor: 

É evidente que a geração presente tem o dever fundamental de garantir as 
futuras uma qualidade de vida pelo menos igual a que ela desfruta atualmente. 
Mas não é menos evidente que esse poder dever para com as gerações pósteras 
seria despido de sentido se não cuidasse de superar, desde agora, as atuais condi-
ções de degradação ambiental em todo o planeta, degradação essa que acaba por 
prejudicar mais intensamente as massas miseráveis dos países subdesenvolvidos. 

Efetivamente, a grande injustiça nessa matéria reside no fato que, embora 
os grandes poluidores no mundo sejam os países desenvolvidos, são as nações 
proletárias que sofrem mais intensamente os efeitos da degradação do meio am-
biente. As emissões anuais de dióxido de carbono (CO2) quadruplicaram ao longo 
dos últimos cinquenta anos. Assim, o quinto da população mundial nos países 
de mais altos rendimentos contribui com 53% para as emissões dessa gás, mas o 
quinto mais pobre é o responsável por apenas 3% das emissões. Ora, a esmaga-
dora maioria dos que morrem todos os anos, como consequência da poluição do 
ar e da água, são os pobres dos países subdesenvolvidos do planeta. Tais fatos 
demonstram sobejamente a íntima ligação entre desenvolvimento e política do 
meio ambiente, e justificam a necessidade de se pôr em prática, no mundo inteiro 
uma política de desenvolvimento sustentável. É essa boa globalização pela qual 
somos convidados a lutar, em todos os países. 

Por tal motivo um dos caminhos apontados para que a resolução da atual 
crise, não só brasileira, mas também mundial,  perpassa por mudança que inclua a 
solidariedade intergeracional e fraternidade como verdadeiros deveres, bem como 
a assunção efetiva de racionalidade e responsabilidade sócio-ecológica. 
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VI - CONCLUSÕES

O trabalho pretendeu trazer à tona a discussão acerca da inevitabilidade da 
discussão do direito à saúde associado à garantia de um meio ambiente ecologi-
camente equilibrado. 

Assim, tendo como espeque a moderna acepção de saúde como a ruptura 
paradigmática onde saúde era tão-somente a não existência de enfermidades para 
atual compreensão da saúde como conjunto de fatores que englobam bem estar, 
é que a qualidade de vida ganhou relevância. 

Neste sentido, as preocupações com a Ecologia e com o meio ambiente (di-
reito de 3ª dimensão) passaram a ser incorporadas nos ordenamentos jurídicos e 
a fazer parte do sistema constitucional da maioria dos Estados modernos, ao lado 
do direito à saúde, classificado como direito de 2ª dimensão. 

A análise conglobada dessas duas disciplinas (Direito Sanitário e Direito 
Ambiental) reforça a feição de interdependência dos direitos humanos, já que já 
demonstrado cientificamente que muitas enfermidades estão associadas à detur-
pações do meio ambiente. 

Em sentido contrário, igualmente foi exposto que maciços investimentos em 
setores de infra-estrutura ambiental, tal qual saneamento básico, elidiram grande 
parte das doenças que demandam internações hospitalares, o que -  além do notório 
e principal reflexo que seria a salvaguarda do direito à saúde e da própria vida - , 
geraria enorme economia de gastos para os cofres públicos. 

Frise-se a tudo isso, a imperiosa necessidade de assegurar a busca de ambiente 
hígido para que não haja risco para as gerações futuras. 

Disso depreende-se que além da progressiva melhoria dos serviços de saúde, 
da reconfiguração do Poder Judiciário no enfrentamento das ações que versam 
sobre tal direito, a efetividade do direito à saúde deve ser buscada pela melhoria 
de outros segmentos a ele associados. E o meio ambiente é, sem dúvida, onde mais 
diretamente se verifica essa imbricação. 

Em suma, o que se defende é a (re)fundação de uma nova ética calcada na 
Ecologia e respeito ao meio ambiente como forma de incremento da saúde, da 
melhoria da vida interplanetária e, consequentemente, da amplitude dos direitos 
humanos. 
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RESUMO

O presente ensaio se propõe, ainda que sem a pretensão de esgotar o tema, 
a análise do que se denomina neste estudo de trilogia paradoxal da tributação, 
ou seja, o suposto conflito de interesses entre a obtenção de receita pública pelos 
entes federativos; as políticas públicas e a concretização dos direitos fundamen-
tais.  Noutro giro, mas em consonância com o tema proposto, o estudo se põe a 
apontar que no pós-guerra, que o constitucionalismo europeu pautado no culto 
ao legislador e no fetiche à lei mostrou-se incapaz de evitar o surgimento de regi-
mes totalitários responsáveis por sistemáticas violações a direitos fundamentais. 
Caminha a análise a investigação a respeito do nascimento, assim com a evolução 
do constitucionalismo, um movimento que procura reconstruir as bases do Direito 
Constitucional - o “neoconstitucionalismo”63. A promulgação de constituições de 
caráter social e democrático, marcadas pela positivação de princípios jurídicos, pela 
previsão de amplos catálogos de direitos fundamentais e pela contemplação de 
normas programáticas foram em grande parte, essenciais para o desenvolvimento 
do neoconstitucionalismo, exigindo uma nova postura na aplicação e interpretação 
do direito constitucional. Enfim, esse movimento, também chamado de constitu-
cionalismo pós-moderno ou pós-positivismo busca ir além da legalidade estrita, 
mas sem desprezar o direito posto. A trajetória desse movimento alcança todos 
os ramos do Direito, o que, por óbvio, não poderia excluir o direito tributário 
que deve sempre equilibrar a necessidade da tributação com o respeito a todos 
os direitos fundamentais do cidadão/contribuinte. Por isso, o autor promove a 
investigação dos efeitos dessa trilogia paradoxal da tributação em relação ao mo-
vimento neoconstitucionalista e assim, divide o presente trabalho em introdução 
e apresentação da relevância do tema e dois capítulos, o primeiro abordando a 
trilogia paradoxal da tributação e o segundo, sobre o neoconstitucionalismo e a 
(in)justiça fiscal no Brasil. Por fim, apresenta-se a conclusão e as referências que 
sustentaram a pesquisa e fundamentação. 

63 Utilizaremos o termo “neoconstitucionalismo” no sentido de expressar um constitucionalismo 
Contemporâneo conforme entendimento de Lenio Streck.
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ABSTRACT

The present work has the purpose, with no pretence of exhausting the subject, 
of analysing what is called in this study the paradoxical taxation trilogy, that is, 
the alleged conflict of interests among the government revenue gain by Federal 
entities, public policies and the fundamental rights effectiveness.  On another mat-
ter, yet in line with the proposed subject, the study points out that in the post-war 
era the European constitutionalism, that is marked by the cult to the legislator 
and the fetish to the law, has shown itself incapable of preventing the emergen-
ce of totalitarian regimes responsible for systematic violations of fundamental 
human rights. It is in course the investigation not only about the emergence but 
also the constitutionalism evolution, a movement that tries to rebuild the bases of 
Constitutional law – the “neoconstitutionalism”.  The enactment of constitutions 
of social and democratic nature, marked by the affirmations of legal principles, 
for the legal provision of large catalogues of fundamental rights and by contem-
plation of program standards were widely essential for the development of the 
neocontitutionalism, demanding a new stance in the application and interpreta-
tion of constitutional law. In short, this movement, also called constitutionalism 
postmodern or post-positivism seeks to go beyond the strict legality, but without 
neglecting the statutory law. The trajectory of this movement reaches all areas of 
the Law, which, obviously, could not exclude the tax law that must always balance 
the need for taxation with respect to all the fundamental rights of the citizen / tax-
payer. Therefore, the author promotes the research of the effects of this paradoxical 
taxation trilogy in relation to the neoconstitucionalist movement and thus divides 
the present work in the introduction and presentation of the topic  relevance and 
two chapters, the first covering the paradoxical taxation trilogy and the second, 
about neoconstitutionalism and tax (in) justice in Brazil. Finally, the conclusion 
and references that supported the research and reasoning are also presented.
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INTRODUÇÃO

É indiscutível a necessidade de um país economicamente “forte” manter-
se através da sua receita pública. Contudo, analisando sobre outro ângulo, essa 
receita, por ser constituída eminentemente por tributos acaba sendo suportada 
por pessoas físicas e jurídicas que doravante chamaremos apenas de contribuin-
te. Dados comprovam o crescimento significativo da carga tributária brasileira, 
tendo um acréscimo de cinco pontos percentuais nos últimos dez anos passando 
de 30,03% em 2000 para 35,04% em relação ao PIB em 2010, o que representa um 
aumento nominal de arrecadação de R$ 195,05 bilhões em relação a 2009 (17,80%)64. 
Há relatos que os sistemas tributários favoráveis aos ricos são herança da fase de 
hegemonia neoliberal no mundo, consolidada a partir do final dos anos 1970. Nesse 
sentido, houve um distanciamento maior entre ricos e pobres, com o aumento da 
fome no mundo, bem como um aumento das desigualdades regionais. No caso do 
Brasil, a situação não é diferente, pois passados mais de vinte anos de vigência da 
chamada Constituição cidadã, as mazelas do nosso sistema tributário originário da 
Emenda Constitucional 18 de 1965 à Constituição de 1946 continuam a assolar os 
Brasileiros. O problema agrava-se ainda mais pela existência de um federalismo que 
concede autonomia a todos os Municípios (cerca de seis mil), Estados (vinte e sete 
incluindo o DF) e a própria União que juntos e de forma indissolúvel, compõem a 
República Federativa do Brasil. Essa divisão produz reflexos na necessidade arre-
cadatória de cada ente federativo enquanto pessoa jurídica de direito público de 
angariar suas próprias receitas e, nesse sentido, a arrecadação federal apresentou 
crescimento nominal de R$ 137,13 bilhões (18,05%), enquanto a arrecadação dos 
estados foi de R$ 50,77 bilhões (17,51%) e os tributos municipais cresceram 14,27%, 
em termos nominais (R$ 7,14 bilhões). Significa dizer que a carga tributária per 
capita do período cresceu 17,45% (em valores nominais).

Diante desses dados estatísticos, é importante destacar que, sob o ponto de 
vista tributário e financeiro, o Brasil apresenta um federalismo assimétrico, ou 
seja, um pacto federativo que de um lado concede autonomia aos entes da fede-
ração para exercer a competência tributária e de outro reconhece as diferenças 
econômicas existentes entre eles, sobretudo, em função da arrecadação de receita 

64  Os dados estão no estudo prévio realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário 
– IBPT.
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e, por isso, tenta minimizá-las através de ins-
trumentos como, por exemplo, a repartição 
de receita tributária, alíquotas interestaduais 
de ICMS, benefícios fiscais regionalizados.  É 
importante frisar que a Constituição não se 
manteve omissa a esse problema, estabelecen-
do também dois sistemas de modo a tentar 
reduzir essa desigualdade/desproporcionali-
dade arrecadatória: o primeiro é o sistema de 
compartilhamento de competência, conferindo 
a cada ente federativo a competência para 
instituir determinados tributos, como, por 
exemplo, a competência privativa em relação 
aos impostos; o segundo, de modo a comple-
mentar o primeiro, é o sistema de repartição de 
receita tributária determinando a repartição de 
parte do produto da arrecadação de alguns impostos, como é caso, por exemplo, 
do IPVA, cuja arrecadação é repartida pela metade com o Município, onde ocorrer 
o emplacamento do veículo. Daí a dinâmica da repartição ser sempre do “maior” 
ente para o “menor” e nunca o inverso.  

O total da arrecadação em 2010 foi de R$ 1.290,97 trilhão contra R$ 1.095,92 
trilhão em 2009, com um crescimento nominal de R$ 195,05 bilhões.  Os dados 
numéricos registram crescimento recorde da carga tributária brasileira em 2010, 
e, com isso, os governos retiraram da sociedade brasileira R$ 1,85 trilhão a mais 
do que a riqueza gerada no País. A título de ilustração, os tributos que mais con-
tribuíram para esse crescimento foram: ICMS (R$ 40,72 bi), INSS (R$ 32,87 bi) e 
COFINS (R$ 21,80 bi) e Imposto de Renda (R$ 16,60 bi). Além disso, é importante 
não esquecer que a sociedade brasileira também sofre a repercussão tributária 
sobre o consumo, permitindo com isso que parcela significativa da receita públi-
ca seja assentada basicamente em impostos indiretos, proporcionando, ao nosso 
sentir, uma injustiça fiscal, na medida em que, como já dito, ao repercutir sobre o 
consumo, tornam-se injustos, pois em tese, quem tem mais juridicamente acaba 
pagando menos e quem tem menos acaba pagando mais, não respeitando assim 
o princípio constitucional da capacidade contributiva. Mesmos os impostos mais 
conhecidos e classificados como diretos, como, por exemplo, o IPTU e o imposto 
sobre a renda apresentam distorções. O imposto de renda incide basicamente sobre 
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a remuneração proveniente de trabalho e suas alíquotas têm baixa progressivida-
de, taxando de forma muito suave os patrimônios mais elevados; tanto é verdade 
que o imposto sobre grandes fortunas nunca saiu do papel. O IPTU nos imóveis 
locados, por força de uma prática de mercado acaba sendo pago pelo locatário. 
Enquanto na Inglaterra ou na Suécia existem alíquotas próximas dos 50% sobre 
imóveis herdados de alto valor, aqui no Brasil as alíquotas são extremamente 
baixas e não progressivas. O “principal” imposto do país, o ICMS carece de uma 
unificação, pois atualmente são 27 leis estaduais, ou então, que no mínimo, seja 
aplicada uma seletividade efetiva em suas alíquotas, de modo a não estimular a 
guerra fiscal entre um país supostamente federalista.

II – TRILOGIA PARADOXAL DA TRIBUTAÇÃO 

Os elementos até aqui apontados, permitem afirmar a priori que as pessoas 
físicas e jurídicas vivem um momento de “voracidade fiscal” que massacram os 
contribuintes. Deve-se ainda acrescentar o fato de que o Brasil é um país de di-
mensões continentais, e, por isso, a desigualdade regional passou a ser um tema 
que ainda assusta no país, pois existem regiões bastante desenvolvidas (com uma 
centralização cada vez maior na região Sudeste do país) e outras com pouco ou 
quase nenhum desenvolvimento. É bem verdade, que se presencia nos últimos 
anos o crescimento econômico do país, a redução do índice de desemprego, o 
avanço tecnológico, o investimento em políticas públicas, contudo, a desigualdade 
regional e social ainda é uma realidade e é estrutural. Segundo BERCOVICI65, os 
diversos ciclos políticos confirmam a falta de mudança estrutural na forma de 
idealizar e implantar políticas públicas para reduzir a desigualdade e ações firmes 
e eficazes para melhorar a distribuição de renda no país, independente do governo. 
Esse avanço nos níveis de desigualdade regional começou a partir da década de 
60, quando houve o golpe militar no país. Os militares implantaram medidas de 
incentivo fiscal em determinadas regiões do Brasil. Até houve uma relativa descon-

65 BERCOVICI Gilberto; CLÁUDIO, P. de Souza Neto, José Filomeno M. Filho e Martonio M. B. 
Lima.  Teoria Da Constituição - Estudos Sobre o Lugar da Política no Direito Constitucional. Rio 
de Laneiro: Lumen Juris.
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centração industrial no país66, mas não o suficiente para transformar a estrutura 
social. A modernização industrial, por meio de incentivos fiscais em determinadas 
áreas, provocou uma contração de renda ainda maior e isso se agravou ao longo 
dos anos 80, com a inflação alta e a falência da estatização. É bem verdade que o 
constituinte brasileiro tentou mitigar essa desigualdade na Constituição de 1988, 
através do sistema de compartilhamento de competência tributária e pelo sistema 
de repartição de receita, mas infelizmente não se mostrou eficaz. Prova disso é o 
reflexo na realização de políticas públicas ineficazes em diversas regiões do Brasil, 
enfim, em um contexto mais amplo na concretização dos direito fundamentais so-
ciais. Nesse aspecto, o cenário do Brasil atual é diferente de 15 (quinze) anos atrás, 
a uma, pelos níveis de inclusão social construídos no país, propiciando cenários 
materiais e formais de maior participação da cidadania na gestão de seu cotidiano; 
a duas, em face do processo descentralizador da governança institucional que 
nestes últimos tempos vem ocorrendo, ensejando a abertura gradativa dos poderes 
instituídos e da administração pública dos interesses coletivos.

A efetividade dos direitos sociais em cada país depende em grande parte 
da adoção de múltiplas e variadas medidas e em todos os campos de ação, quais 
sejam: político, jurídico, social, econômico, cultural, sanitário, tecnológico, entre 
outros. Pode-se dizer que alguns constitucionalistas radicalizaram ao defende-
rem o primado dos direitos sociais com as teses de que todos os direitos sociais 
são direitos fundamentais; que os direitos fundamentais sociais são plenamente 
justificáveis, independentemente da intermediação do legislador; que os direitos 
fundamentais sociais são interpretados de acordo com princípios de interpreta-
ção constitucional, tais como os da máxima efetividade, concordância prática e 
unidade da ordem jurídica. 

No Brasil, os próprios Tribunais superiores reconhecem que a realização dos 
direitos econômicos, sociais e culturais depende, em grande parte, de um vínculo 
financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo 
que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pes-
soa estatal, desta não se poderá “razoavelmente” exigir, considerada a limitação 
material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta 
Política. Indagamos assim, se o problema referente a materialização dos direitos 
fundamentais sociais encontra óbices na ausência de dotação orçamentária sufi-

66 Estudo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que avalia a distribuição de renda 
nas várias regiões do país. Este estudo revela que a proporção [da distribuição] é similar aos dos 
dez mais ricos. Ou seja, estamos diante de uma elite conservadora no país.
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ciente ou na realização de políticas públicas ineficazes ou ainda, na combinação 
de ambos. Tal questionamento é complexo e nos leva a refletir sobre vários as-
pectos, tais como, o parodoxo entre a carga tributária excessiva (necessidade do 
orçamento) e a ineficácia das políticas públicas, que por sua vez, comprometem o 
nível de concretização dos direitos fundamentais previstos na Constituição, como, 
por exemplo, saúde, educação, entre outras.   

Acrescenta TORRES67 que, sob o ponto de vista político, o orçamento se 
destina a controlar a Administração Pública, posto que esta “fica adstrita à execução 
das despesas no período e nos limites estabelecidos pelo Legislativo”. Assim tem-se que a 
entrada de dinheiro nos cofres públicos somente será considerada receita pública se 
atendidos os seguintes requisitos: integrar-se de modo permanente no patrimônio 
do Estado, pelo que as entradas com natureza transitória, não constituem receita 
pública; não estar sujeita esta integração a quaisquer condições de devolução, pelo 
que os ingressos provenientes de empréstimos não constituem receita pública. 

Parece que o Estado evoluiu, em certa medida, em consonância com a classi-
ficação dada a forma de obtenção de receita pelo Estado. Nesse sentido, da mesma 
forma que o Estado atravessou diversas fases, a receita pública também passou por 
várias etapas, a saber: no período clássico tinha como finalidade possibilitar ao Estado 
proceder à cobertura das despesas públicas por ele efetuadas com as denominadas 
atividades básicas, fundamentais, essenciais, que não podiam ser delegadas ao 
particular, como as de justiça e política, dividindo-se equitativamente, entre os par-
ticulares esta carga pública de fornecimento ao Estado dos aludidos recursos. No 
período moderno, a receita deixou de ter como objetivo principal proporcionar meios 
ao Estado para a satisfação das necessidades públicas, mas também passou a ser 
um dos meios de que ele se serve para intervir na economia em geral, ou seja, uma 
função regulatória. Podemos citar como exemplo, a utilização do tributo com fins 
extrafiscais para incentivar a exportação, proteger determinadas indústrias através de 
benefícios fiscais. Observe-se que no período moderno das finanças públicas ocorreu 
um alargamento da atividade financeira do Estado, em razão principalmente de sua 
postura intervencionista e com isso ocorreu um crescimento das despesas públicas, 
tendo os recursos patrimoniais do Estado se revelado insuficientes para atendê-las, 
daí se dizer que os recursos são sempre finitos, enquanto que a demanda sempre 
infinita. O problema que queremos enfrentar aqui, que decorre desses elementos já 
citados e outros mais que enfrentaremos adiante é exatamente a proporcionalidade 

67 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 16 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2009, p. 178.
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entre a arrecadação dos recursos públicos e a concretização (boa ou má)  dos direitos 
fundamentais sociais.

Segundo BARCELLOS68 “as escolhas em matéria de gastos públicos não consti-
tuem um tema integralmente reservado à deliberação política, ao contrário, o ponto recebe 
importante incidência de normas jurídicas constitucionais.” A correlação entre os re-
cursos orçamentários arrecadados pelo Estado e sua utilização na realização dos 
deveres administrativos, é assim definida por BECKER69: “A conjugação da totalidade 
das relações tributárias com a totalidade das relações administrativas compõe uma única 
e contínua relação: a relação constitucional.” 

A idéia juspolítica do Estado Social é também insuficiente para se coadunar 
com as mediações do Estado Democrático de Direito. Isto porque, como bem 
observa BONAVIDES70, o Estado Social tanto se compadece com o totalitarismo 
como, também, com a democracia. Na verdade, as experiências do socialismo 
real, assim como as várias formas de ditadura contemporânea, como, por exem-
plo, o nazismo e o fascismo, terminaram por desgastar a dicção do Estado Social, 
atribuindo-lhe um caráter de provedor de bens e serviços no interior de uma 
sociedade civil jurídica e politicamente deslegitimada. Por mais paradoxal que 
pareça, guardadas as distinções finalísticas, do Estado de Direito ao Estado Social 
(Totalitário), as constituições continuaram a ser obras do Estado, sob pretexto 
de garantir as liberdades e, para o Estado, sob o argumento de que só o Estado 
poderia distribuir justiça social.

De outro lado, há que estabelecer também uma dicotomia entre o que chama 
aqui de mínimos e básicos sociais, para afastar do constitucionalismo brasileiro a 
noção residual e exclusivamente compensatória da pobreza que tem perpassado 
pela história das políticas públicas no País. A idéia de mínimo social encontra 
respaldo na literatura liberal e neoliberal, sendo configurada, aí, enquanto opção 
estranha ao dever jurídico do Estado, o que, endossa, exclusivamente o sentido 
moral, seletivo e residual da prestação. Destituídas do conteúdo de direito, as 
prestações dos mínimos sociais, no interior do neoliberalismo, passam a ser re-
cebidas como favores precários que impõem uma série de rituais de obediência 
e comprometimento para os que os recebem.  Na visão de PEREIRA71 com um 

68 BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das 
políticas públicas. Disponível em: www.direitopublico.com.br. Acesso em: 02/05/11.

69 BECKER, Alfredo. Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 225.
70 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao estado social. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 203.
71 PEREIRA, Potyara A. Necessidades humanas: subsídios à crítica dos mínimos sociais. São Paulo: 

Cortez. 2000. p.34.
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mínimo de provisão social espera-se, quase sempre, que os beneficiários dessa 
provisão dêem o melhor de si e cumpram exemplarmente seus deveres, obrigações 
e responsabilidades. Ao nosso sentir, em nenhum momento os defensores dessa 
provisão mínima admitem cumprimentos mínimos de compromisso ou obrigações 
sociais, equivalentes à proteção efetivamente prestada, pois isso configuraria uma 
atitude moralmente condenável. Percebe-se assim, que da classe pobre exige-se 
sistematicamente uma conduta exemplar e o máximo de trabalho, até mesmo 
quando os trabalhadores não contam com o tal mínimo de provisão, daí usarmos 
a expressão “trabalhador” ao invés de empregado. Sem querer exteriorizar um 
discurso demagógico, a verdade é que a classe menos favorecida, e porque não 
dizer pobre, diferentemente do rico, tem que aceitar qualquer oferta de serviço 
independentemente do tipo e da remuneração, pois a sua condição de pobreza e 
até mesmo, em alguns caos de miséria, continua sendo vista como um problema 
moral e individual (como um sinal de fraqueza pessoal que deverá ser condenada) 
é não como um problema do Estado. 

Analisando a eficácia jurídica dos princípios constitucionais, especialmen-
te no que se refere à dignidade humana, entendemos que o mínimo existencial, 
constante da Constituição de 1988, inclui: “[...] os direitos à educação fundamental, 
à saúde básica, à assistência no caso de necessidade e ao acesso à justiça”. Isto porque, 
para quem vive no “absoluto” desamparo do Estado (exclusão social), miséria e 
ignorância, a distância que o separa da dignidade, ainda que em seu conteúdo 
mínimo é abissal. Socorremo-nos para tal afirmativa, da lição de RAWLS72 que 
configura os mínimos sociais não como favores morais, mas sim como pressupostos 
do princípio da liberdade. De outro lado, temos as necessidades básicas, que con-
figuram o paradigma que queremos abordar, pois configuram um caráter objetivo 
e universal: saúde física e autonomia. A saúde física guarda referência fundamental 
com a dimensão biológica do ser humano, por conseguinte, em uma visão mais 
ampla, à preservação da vida. Com efeito, a exclusão das “minorias”, assim ma-
terializadas com as discriminações (referentes à sexo, raça, religião, classe social), 
bem como certas condições materiais de vida (fome, desemprego, a falta de habi-
tação etc.) podem ser considerados como elementos que afetam negativamente a 
autonomia. A Constituição brasileira de 1988 contempla a autonomia em vários 
momentos, iniciando pelo seu preâmbulo: “[...] sociedade fraterna, pluralista e 
sem preconceitos; [...]” e daí em diante se espalhando pelo seu corpo, como, por 

72  RAWLS, John. O liberalismo político. 2ª ed. Trad. Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Ática, 
2000. Pag. 125.



43

Revista ESA Barra da Tijuca - RJ

exemplo: a previsão de um Estado Democrático de Direito e do pluralismo político 
como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Da mesma forma 
a constituição de uma “sociedade livre, justa e solidária” e a promoção de “[...] 
todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação”. Contudo, valendo-se do imperativo categórico de KANT73, 
não se deixa de reconhecer que a referida autonomia, encontra limites impostos 
pelo próprio convívio social e pela produção econômica, ou seja, o conceito e o 
conteúdo da autonomia encontram barreiras expressas pela própria categoria 
dos direitos fundamentais. Destaca o autor que a legislação moral não pode ser 
externa, pois é fruto de uma idéia, de um conceito que é a liberdade, ou seja, que 
se pode comportar de uma forma universal, com uma finalidade em si mesma. 
Esta norma é fruto da consciência humana. Daí encontrarmos na concepção de 
Kant o imperativo categórico implícito. É a junção, a complementação entra a 
moral e o direito. O direito não estabelece o direito moral, mas precisa do direito 
material para que o estado seja democrático de direito, por causa do direito da 
liberdade, autonomia e igualdade. É fruto da autonomia da vontade, de homens 
iguais. A legislação jurídica sim, pois o comportamento jurídico é pautado por uma 
norma externa. O direito sem os limites dessa moralidade (universal, autonomia) 
é arbítrio. Kant diz que a moral é autônoma e o direito é heterônomo. A vontade 
autônoma se expressa através da razão associada à liberdade. Ele não se refere a 
uma norma de comportamento.

Para não sairmos do foco, apesar de estarmos diante do direito constitucional 
tributário, esse ramo do direito público, ou seja, o tributário, ao longo do tempo 
sofreu um processo de constitucionalização cujas principais normas se encon-
tram na Constituição, contudo, não existe uma tradição no que se refere a uma 
hermenêutica constitucional deste ramo do direito. Significa dizer que há entre o 
poder de tributar e os direitos do cidadão/contribuinte um elemento paradoxal - a 
“voracidade fiscal”.

Os princípios constitucionais tributários relacionados à segurança jurídica 
(legalidade, anterioridade e irretroatividade), podem ser observados sob o ponto 
de vista formal, contudo, os demais, ou seja, os relacionados à liberdade jurídica e 
justiça da tributação (vedação do confisco, razoabilidade e capacidade contributiva 
entre outros), sucumbem a uma visão estritamente formalista. Apesar de diversas 
pesquisas acadêmicas sobre o tema, as possibilidades de interpretação da lei tri-

73 KANT, Emannuel.  Doutrina do Direito. São Paulo: Ícone. 1993, pag. 53.
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butária não “possibilitam” uma mudança de postura, seja por parte do Fisco, seja 
pela própria jurisprudência. Para ser mais objetivo, o cerne do direito tributário 
passou a ser um mero debate sobre a hipótese de incidência, elegendo, ao nosso 
sentir a jurisprudência dos conceitos como seu baluarte. Não queremos invocar 
o mínimo existencial ou a reserva do possível, já há muito discutido, o objeto 
principal é questionar a legalidade constitucional e a aplicação efetiva dos direitos 
ou garantias asseguradas ao contribuinte pela Constituição. A ausência de uma 
contraprestação estatal digna, associada à repercussão tributária incidente sobre 
o consumo, as penalidades tributárias nitidamente arrecadatórias, a um número 
infinito de obrigações acessórias, promovem uma injustiça fiscal, que se propaga 
sob a alegação de interpretação e aplicação de uma suposta legalidade, ou seja, 
uma legalidade estrita nos moldes da jurisprudência dos conceitos. Na visão de 
ALEXY, os três modais deônticos: “é proibido”; “é obrigatório” e “é permitido”. 

Destaque-se que ao tempo da elaboração do CTN, muitos compartilhavam da 
idéia de que, para aplicação do direito tributário, não era necessária a interpretação. 
Bastava a subsunção do fato à norma sem maiores espaços para compreensão74. Na 
redação do CTN, havia uma clara tendência à limitação do âmbito de aplicação do 
direito tributário numa tentativa de se eliminar subjetivismos e dar mais certeza ao 
direito. A tarefa de se tentar aplicar a norma sem interpretar é uma anomalia, pois 
não corresponde ao processo natural de racionalização do ser humano, no qual a 
aplicação e a compreensão se dão simultaneamente, como ensina GADAMER75:

Assim, fica claro o sentido da aplicação que já está de antemão em 
toda forma de compreensão. A aplicação não é o emprego posterior 
de algo universal, compreendido primeiro em si mesmo, e depois 
aplicado a um caso concreto. É, antes, a verdadeira compreensão do 
próprio universal que todo texto representa para nós. A compreensão 
é uma forma de efeito, e se sabe a si mesma como tal efeito. 

No plano teórico o tema referente aos princípios e a força jurídica atribuída 
a eles está intimamente ligado ao questionamento surgido no pós-positivismo, 
contrário as idéias positivistas, concebendo o sistema jurídico como um conjunto 
de regras e princípios e não somente como um sistema de regras como ocorria no 
positivismo clássico. No mesmo sentido assinala BOBBIO76:

74 TORRES, Ricardo Lobo. Normas de Interpretação e Integração do Direito Tributário. 3ª ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2000. pag 27.

75 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. 5. ed. São Paulo: Vozes, 2003. v. 1, p.446/447.
76 BOBBIO, Norberto. Teoria dell Ordinamento Giurídico, Turim, Giappichelli Edeitore, s/d pp 181 

e 182.
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 Os princípios Gerais são normas a meu ver normas fundamentais 
ou generalíssimas do sistema, as normas mais gerais, o nome de 
princípios induz em engano, tanto que a velha questão entre juristas 
se os princípios são ou não normas. Para mim não há dúvida: os 
princípios gerais são normas como todas as demais.

Destaque-se que o interprete deve ser partir do ponto que os princípios 
constitucionais que são o conjunto de normas que espelham a ordem jurídica que 
institui a ideologia da constituição, seus postulados básicos e seus fins Os princí-
pios constitucionais são as normas eleitas pelo Constituinte como fundamentos ou 
qualificações essenciais do ordenamento77. E nesse sentido também entram em cena 
os postulados normativos78 (para Alexy metaregras) que são normas metódicas, 
que estruturam a interpretação e aplicação de princípios e regras imediatamente 
a exigência, mais ou menos específica, de relações entre elementos com base em 
critérios.  Segundo o autor alguns postulados aplicam-se sem pressupor a existên-
cia de elementos e de critérios específicos e de outros depende de determinadas 
condições, como, por exemplo, o postulado da igualdade, da razoabilidade e da 
proporcionalidade.  

A Hermenêutica Jurídica é o estudo do direito que se preocupa com a interpre-
tação da lei a ser aplicada pelos tribunais. A tendência apresentada atualmente no 
estudo dos princípios constitucionais tributários e a teoria dos direitos fundamen-
tais, no contexto de uma nova hermenêutica, é poder refletir uma nova expectativa 
relacionada com a normatividade dos princípios constitucionais tributários e a sua 
eficácia social onde o intérprete vai balizar os limites de sua discricionariedade 
através de uma interpretação subjetivas dos princípios, normas abertas e conceitos 
indeterminados. Não é apenas uma tendência mas uma reflexão em torno dos di-
reitos e garantias dos contribuintes que não podem ser ignorados ou enquadrados 
num sistema irreal de um formalismo jurídico. No qual se consagra a tipicidade 
fechada daquela norma, como se bastasse para alcançar o seu objetivo e garantir 
a justiça e o bem estar social tão contemplado pelo Estado Social de Direito e pelo 
Estado Democrático Direito. A Teoria dos Direitos Fundamentais é um mecanis-
mo social que se inseriu no Estatuto do Contribuinte como um instrumento para 
demarcação de parâmetros quando se trata de ponderação de valores e interesses. 
Se a Origem dos Direitos Fundamentais se encontra diretamente nas correntes 
políticas e jurídicas dos Estados Unidos e da França do século XIX, a elaboração 

77 BARRROSO, Luis Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição, 1º edição São Paulo: 
Renovar, 2003 p.226 -227.

78 ÁVILA, Humberto. Teoria do princípios jurídicos. Da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. 12ª ed. São Paulo: Malheiros. 2011, pag. 194.
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dogmática da categoria começa na Alemanha em meados do século seguinte em 
ambiente bem diferente. Evidentes são as diferenças que separam a Alemanha das 
Grandes Democracias Ocidentais, mas quando falamos em Direitos Fundamen-
tais é um avanço universal dos direitos seja apresentando diferenças materiais, 
seja diferenças em sua concepção ou em suas garantias. Assim, o mesmo direito 
fundamental podia significar algo absolutamente diferente em uma Constituição 
socialista e em um texto constitucional de uma democracia ocidental. Mas, os 
direitos humanos assim coletivizados, busca o direito ao desenvolvimento, a paz 
e a proteção do meio ambiente ou ao direito de participar do patrimônio comum 
da Humanidade. 

III – O NEOCONSTITUCIONALISMO E A (IN)JUSTIÇA FISCAL

O primeiro pós-guerra marcou uma pro-
funda alteração na concepção do constitucio-
nalismo liberal, pois com isso, as Constituições 
de sintéticas passam a ser classificadas como 
analíticas, consagrando os chamados direitos 
econômicos e sociais. A democracia liberal-eco-
nômica dá lugar à democracia social, mediante 
a intervenção do Estado na ordem econômica 
e social, sendo exemplos desse fenômeno as 
famosas Constituições do México (1917), a de 
Weimar (1919) e, no Brasil (1934). Seguindo 
a história, as Constituições do segundo pós-
guerra (1939-1945) prosseguiram na linha 
das anteriores, trazendo a chamada terceira 
dimensão de direitos fundamentais. 

Embora se reconheça a existência de vá-
rios “constitucionalismos nacionais”, como, por exemplo, o inglês, o americano, 
o francês, preferimos adotar aqui a idéia de movimentos constitucionais (político-
social objetivando limitar o poder político arbitrário), pois com isso nos permitimos 
desde já a avançar para o movimento doravante chamado neoconstitucionalista, 
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não obstante essa nomenclatura não ser acolhida de forma universal na doutrina, 
sobretudo no que se refere aos países orientais. Em alguns países, como, na Itália 
(1947) e na Alemanha (1949) e, depois, em Portugal (1976) e na Espanha (1978), as 
constituições marcaram a ruptura com o autoritarismo, estabelecendo um com-
promisso  com a paz, sobretudo, no que se refere ao desenvolvimento e respeito 
aos direitos humanos. No Brasil, o grande marco do neoconstitucionalismo foi 
a abertura democrática vivida em meados da década de 1980 e a elaboração da 
Constituição de 1988. A primazia do princípio da dignidade da pessoa humana, 
a qual deve ser protegida e promovida pelos Poderes Públicos e pela sociedade 
passou a ser elemento essencial desse movimento, bem como o enaltecimento da 
força normativa da constituição. Segundo CARBONELL79:

(...) estas constituciones contienen amplios catálogos de derechos 
fundamentales, lo que viene a suponer um marco muy renovado 
de relaciones entre el Estado y los ciudadanos, sobre todo por la 
profundidad y el grado de detalle de los postulados constitucionales 
que recongen tales derechos.

A idéia é não permitir que a Constituição deixe de ser um mero catálogo de 
competências, direitos e deveres, de recomendações políticas e morais, para se 
tornar um sistema capaz de buscar um efetivo Estado Democrático de Direito, 
pautando na relação existente entre o Estado e o cidadão, aqui por nós chamados 
de contribuinte. Para SARMENTO80 ao passo que o neoconstitucional  envolve 
fenômenos como a força normativa dos princípios, a rejeição do formalismo, a re-
aproximação entre o Direito e a Moral e a judicialização da política, relata também 
que o paradigma suscita três questões: a judicialização excessiva; jurisprudência 
calçada em uma metodologia muito aberta e excesso na constitucionalização do 
direito. A pesquisa sobre a efetiva aplicação do neoconstitucionalismo no Brasil e a 
busca por uma justiça social que ao nosso sentir, é corolário de uma justiça fiscal é 
instigante e desafiadora. Para COELHO81 esse “novo” constitucionalismo marca-se 
por alguns aspectos importantes, entre os quais: a) mais Constituição do que leis; 
b) mais juízes do que legisladores; c) mais princípios do que regras; d) mais pon-

79 CARBONELL, Miguel e JARAMILLO, Leonardo Garcia. El Canon neoconstitucional. Madri: 
Editora Trota. 2010. Obra coletiva no artigo El neoconstitucionalismo: Significado y niveles de 
análisis. Pag. 154. 

80 SARMENTO, Daniel. Filosofia e Teoria Constitucional Contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2009. Pág: 113/114.

81 COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 
2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 127.
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deração do que subsunção; e) mais concretização do que interpretação. Na visão 
de BARROSO82, são características do neoconstitucionalismo a redescoberta dos 
princípios jurídicos, (em especial a dignidade da pessoa humana), a expansão da 
jurisdição constitucional com ênfase no surgimento de tribunais constitucionais e 
o desenvolvimento de novos métodos e princípios na hermenêutica constitucional. 
É o que o autor chama de crise da efetividade e que para STRECK83 decorre da 
chamada “crise do Estado de Direito”.

Há que se destacar, porém, a distinção entre o ideal e o real, ou seja, a 
existência de uma real distância entre o plano do “ser” e do “dever ser”, valen-
do-se da expressão de HABERMAS84 - a “impotência do dever ser”. Poderíamos 
materializar tal afirmativa, com alguns dados que, sem dúvida causam, no mí-
nimo, espanto a qualquer cidadão. Durante mais de 20 anos da Constituição da 
República de 1988 foram editadas mais de 4,15 milhões de normas, entre as quais 
mais de 249 mil de natureza tributária, com 13 reformas constitucionais. Significa 
dizer, a título de exemplo, que sob o ponto de vista tributário as empresas de-
vem cumprir aproximadamente 3.422 normas provocando entre elas um índice 
de “mortalidade” de aproximadamente dois anos. Trazendo a colação o estudo 
feito por ROGÉRIO BENTO85 sobre o abuso do poder de legislar, na medida em 
que a Constituição é vista como norma jurídica86 e como importante fonte de 
integração política e social, flui natural a necessidade de assegurar sua aplicação, 
a necessidade de métodos jurídicos de defesa da sua integridade. Fazendo uma 
analogia ao a esse entendimento, verificamos também, um abuso ao poder de 
tributar que é maximizado pelo nosso sistema federativo em que 11,5% dessas 
normas citadas são federais, 33,5% são estaduais e, 55% são municipais. Assim, 
nos valendo novamente da afirmativa do autor, os atos de Estado, qualquer que 
seja a sua natureza (administrativos, jurisdicionais ou mesmo legislativos), quando 
afetam os interesses ou posições constitucionalmente garantidas, não podem ficar 
imunes a controle de constitucionalidade. A questão que se coloca é se o controle 
de constitucionalidade exclusivamente das leis tributárias é pautado somente no 

82 BARROSO, Luiz Roberto. Temas de Direito Constitucional – Tomo III. Rio de Janeiro: Ed. Re-
novar, 2005.

83 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e(m) crise: Uma exploração hermenêutica da Construção 
do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 1999.

84 HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol. I. Trad. Flávio 
Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. p, 83 e ss.

85 NASCIMENTO, Rogério Jose Bento Soares do. Abuso do Pode de Legislar. Controle Judicial da 
legislação de urgência no Brasil e na Itália. Rio de Janeiro: Lumen Juris. Pag. 140.

86 Como definiu Robert Alexy em suas obras Teoria da Argumentação Jurídica e Teoria dos Direitos 
Fundamentais.
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aspecto formal, ou seja, na existência ou não de uma lei tributária. Isto porque, no 
campo da aplicação da Constituição o judiciário brasileiro se limita a dizer que há 
previsão legal e por isso o tributo é constitucional ou a penalidade é devida porque 
prevista em lei. Significa dizer que os princípios constitucionais tributários quando 
em colisão, no fundo acabam por sofrerem uma “ponderação”, que por sua vez 
se subsumem em de regras87 e, portanto, acabam por sucumbir à sua finalidade 
prática.Para corroborar nossa afirmativa, podemos dar como exemplo, o fato de 
que boa parte (talvez quase todas) dos julgados pelo STF em que se modulam os 
efeitos da declaração de inconstitucionalidade de uma lei tributária se dá ex nunc, 
sob a justificativa política de que caso contrário geraria repetição de indébito, e, 
portanto, haveria uma quebra dos cofres públicos. Em outras palavras, a corte 
constitucional, se é que há no Brasil uma Corte eminentemente Constitucional, julga 
um tributo constitucional, ou uma cobrança de penalidade considerada devida, 
simplesmente porque ao existir uma lei, cumpre-se o comando Constitucional da 
legalidade estrita prevista no art. 150, I da Carta Magna. Percebe-se então que o 
conteúdo da norma, o efeito da tributação, a intenção de promover o bem-estar 
social, os princípios constitucionais tributários que deveriam proporcionar uma 
justiça fiscal, friso, sucumbem ao formalismo, retomando (talvez nunca superada) 
a tão criticada jurisprudência dos conceitos.

Em meio a essas problemáticas buscamos com esse estudo propor um ques-
tionamento sobre em que medida o movimento neoconstitucionalista pode ser 
comprometido em razão de um sistema de tributação paradoxal, pois de um lado 
se apresenta um suposto caráter utilitarista e de outro, acaba por proporcionar 
uma injustiça fiscal e muitas vezes, uma guerra fiscal violando flagrantemente o 
pacto federativo. Basta citarmos, como exemplo, a guerra fiscal do ISSQN e do 
ICMS, que recentemente abarrotou o STF de ADIs sobre o Protocolo 21 de 2011 
do ICMS. Isto porque, a pretexto de se arrecadar cada vez mais e, com isso obter 
receita suficiente, justifica-se, diga-se de passagem, equivocadamente, a afirma-
tiva de que tal medida é necessária para que se possa efetivamente concretizar 
os direitos fundamentais elencados na Constituição. Assim, os entes federativos, 
por possuírem uma autonomia concedida pela própria Constituição e com isso 
a competência tributária para instituir ou majorar tributos, exigem da sociedade 

87 Essa afirmativa carece de um comentário mais apurado, pois para Alexy, a ponderação serve para 
a solução entre a colisão de princípios, enquanto que para o conflito, que se dá entre as regras, 
aplica-se a subsunção. E, para o autor e boa parte da doutrina que o segue, o que se pondera 
são princípios e não regras. Contudo, o foco do nosso estudo, não adentra neste momento nessa 
discussão, por isso fizemos um breve comentário despretensioso.
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(entenda-se aqui pessoas físicas e jurídicas) um comportamento fiscal pautado no 
simples cumprimento de uma suposta legalidade tributária, que pode perpetuar 
graves injustiças fiscais, o que por sua vez, caminha em sentido contrário ao movi-
mento considerado como neoconstitucionalista, ou então, de fato não há no Brasil, 
ao menos em matéria tributária, uma mudança prática de paradigma no que se 
refere ao referido movimento evolutivo do constitucionalismo contemporâneo. 

É importante destacar que por trás de toda Constituição, em especial as de-
mocráticas, não existe apenas uma técnica legislativa, ou um formalismo estéril, 
mas sim, um movimento, uma conquista de pessoas para novos avanços políticos, 
sociais e, porque não dizer tributários, já que a tributação é um elemento importante 
para a degradação88 da própria sociedade. Nesse sentido, surge um sentimento 
constitucional no País e na sociedade que deve ser efetivamente alcançado, não 
deixando essa discussão meramente para o plano teórico ou utópico, mas prin-
cipalmente prático, pois o marco filosófico do “novo” direito constitucional é o 
pós-positivismo e o debate acerca de sua caracterização situa-se na confluência 
das duas grandes correntes de pensamento que oferecem paradigmas opostos 
para o Direito, mas, por vezes, singularmente complementares: o jusnaturalismo 
e o positivismo. 

No plano teórico, três aspectos passaram a ser importantes no que se refere 
à aplicação do direito constitucional: a força normativa à Constituição; o desen-
volvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional e, com isso, 
a expansão da jurisdição constitucional. Contudo, no campo prático, e esse é o 
nosso principal questionamento, não percebemos nenhuma mudança significa-
tiva. Ressalte-se que a todo o instante, e isso é importante, estamos nos referindo 
ao direito tributário constitucional, ou talvez, direito constitucional tributário. 
O que importa é delimitar o tema, ou seja, estamos falando da norma tributária 
(princípios e regras tributárias) prevista na Constituição. 

É claro que sabemos a importância da receita pública e não sustentamos aqui 
uma postura anarquista ou de total liberalidade fiscal e, por isso, corroboramos com 
o entendimento de SILVA89 ao afirmar que o princípio da separação dos poderes e 
a competência de dispor do orçamento não são idéias absolutas, pois sofrem limi-
tações constitucionais, nem são fins em si mesmos, mas meios para o controle do 

88 Entendemos como degradação um dos efeitos da injustiça fiscal, pois face à excessiva carga tri-
butária, percebemos um “índice de mortalidade” das empresas em torno de dois anos.

89 SILVA, Sandoval Alves da. Direitos sociais: leis orçamentárias como instrumento de implemen-
tação. Curitiba: Juruá, 2007.
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Poder Estatal e garantia dos direitos individuais. Aliás, CELSO DE ALBUQUER-
QUE90 observa que já em seu preâmbulo a Carta Política afirma instituir um Estado 
Democrático de Direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a igualdade, o bem estar e a justiça, dentre outros, como 
valores supremos de uma sociedade fraterna. CANOTILHO91 submete a efetiva-
ção dos direitos sociais, econômicos e culturais à reserva do possível. Para ele, a 
realização destes direitos estaria sempre condicionada aos recursos despendidos 
com intuito de alcançar este efeito. Nessa visão, a limitação dos recursos públicos 
passa a ser considerada como um verdadeiro limite fático à efetivação dos direitos 
sociais prestacionais.  A jurisprudência alemã posiciona-se no mesmo sentido ao 
admitir que os serviços públicos que dependam de prestações materiais do Estado 
estão sujeitos à condição de disponibilidade dos respectivos recursos. As políticas 
públicas não são seletivas, mas sim dijuntivas92. Os recursos são finitos enquanto 
que as demandas são infinitas. O problema é de ordem epistemológica e filosófica 
adequada ao conceito e efetividade dos direitos fundamentais, ou seja, em que 
consiste esse direito e ai sim analisar a interferência e a efetividade desses direitos 
nas políticas públicas.

Em síntese, o que percebemos é uma política fiscal cada vez mais arrecadató-
ria, que sufoca o contribuinte brasileiro e que o legalismo formal parece prevalecer 
sobre os princípios constitucionais tributários, ao menos aos que se referem à 
liberdade e à justiça da tributação, pois ao nosso sentir os princípios relacionados 
à segurança jurídica são mais regras do que princípios, mas isso já seria outra 
discussão a ser enfrentada em outra oportunidade.

90 SILVA, Celso de Albuquerque. Legitimidade da execução orçamentária: direitos sociais e controle 
pelo Poder Judiciário. Disponível em: www.anpr.org.br. Acesso em: 02/05/10. 

91 26 BIGOLIN, op cit..
  CANOTILHO, apud, BIGOLIN, Giovani. A reserva do possível como limite à eficácia e efetividade 

dos direitos sociais. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 01, jun. 2004. Disponível 
em www.revistadedoutrina.trf4.jus.br. Acesso em: 14/05/10.

92 LEAL, Rogério Gesta. Condições e Possibilidades eficaciais dos Direitos Fundamentais Sociais. 
Os desafios do Poder Judiciário no Brasil. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2009. 
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IV – CONCLUSÃO

O reconhecimento da força normativa da Constituição, ou seja, da normativi-
dade dos princípios nela contidos e sua distinção qualitativa em relação às regras é 
um dos símbolos do pós-positivismo, tendo em Alexy (embora bastante criticado) 
seu principal alicerce. Princípios diferem das regras, pois não são comandos ime-
diatamente descritivos de condutas específicas, mas sim normas que consagram 
determinados valores ou indicam fins públicos a serem realizados por diferentes 
meios e, por tanto, no caso concreto (de colisão) devem ser ponderados, ao contrá-
rio das regras que no caso concreto (de conflito), devem ser consideradas válidas 
ou inválidas. A definição do conteúdo de princípios (ou para alguns postulados) 
como dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade em sentido 
estrito, solidariedade, também transfere para o intérprete e aplicador uma dose 
importante de discricionariedade. Discricionariedade esta, que é combatida pela 
hermenêutica filosófica e aqui por nós sugestionada, pois indagamos se de fato 
os princípios constitucionais tributários relacionados à justiça da tributação são 
efetivamente observados, seja pelo legislador, seja pelo Fisco e, por derradeiro, pelo 
Poder Judiciário, em especial os Tribunais superiores.  Sabemos que a lei não pode 
prever todas as hipóteses (fetichismo da lei) e por isso o ativismo judicial acaba 
preponderando, contudo, no direito tributário temos um elemento preponderan-
te, a tributação (leia-se ai a hipótese de incidência tributária) é pautada no estrito 
cumprimento da legalidade. De outro lado, o que percebemos é uma omissão do 
Poder Judiciário, não no que se refere ao ato de julgar, mas sim no de enfrentar o 
tema proposto à luz dos princípios tributários. Exemplifiquemos, dizer que uma 
penalidade é razoável porque prevista em lei, não enfrenta a colisão entre os princí-
pios constitucionais referentes ao confisco, a proporcionalidade em sentido estrito, 
citando estes apenas a título de exemplo para não tornar o rol extenso e sair do 
foco da discussão. A Constituição no que se refere ao sistema tributário nacional, 
entre outras funções outorgou competência tributária e inaugurou as limitações a 
este poder de tributar. Significa dizer que, diante do federalismo fiscal brasileiro, 
o poder outorgado a cada ente federativo para legislar é simplesmente legitimado 
pela própria Constituição. Daí indaga-se o seguinte: os exageros/arbitrariedades 
(abusos do poder de tributar) cometidos pelo legislador de cada ente federativo 
estariam democraticamente legitimados pelo simples fato de serem fruto de uma 
lei de uma pessoa jurídica de direito público constitucionalmente competente? Se 
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a afirmativa for verdadeira como se controla efetivamente o abuso do poder de 
tributar? Com base na ponderação de princípios? Quais93?

A existência de supostas colisões (uso da ponderação) ou conflitos (uso da 
subsunção) de normas constitucionais, tanto as de regras, como as de princípios e 
por fim, as de direitos fundamentais, passaram a ser percebidas como um fenômeno 
natural. O movimento neoconstitucionalista, fruto das Constituições modernas 
consagram bens jurídicos que se contrapõem, e nesse caso, exemplificamos: ci-
dadania fiscal (limitações ao poder de tributar) e arrecadação de receita pública 
(poder de tributar). No plano dos direitos fundamentais, a liberdade e a justiça 
fiscal podem colidir ou conflitar-se com a necessidade arrecadatória a pretexto da 
realização das políticas públicas, ou seja, a concretização da saúde, da educação, 
enfim, direitos fundamentais inseridos no bojo de uma Constituição democrática.  
Rogério Bento94 usa a feliz expressão – constituição adequada, ao se referir que a 
doutrina constitucional adequada é aquela que articula cada uma das dimensões 
envolvidas no processo de integração da comunidade estatal, com o auxílio das 
categorias ferais elaboradas pela teoria da Constituição. 

A existência de colisões de normas constitucionais leva à necessidade de 
ponderação, pois a subsunção, obviamente, não seria capaz de resolver a questão, 
tendo em vista o conflito entre as normas antagônicas. Nem se alegue, pelo fato 
de estarmos diante de colisão entre disposições da Constituição originária, que tal 
questão poderia ser simplesmente solucionada pelos critérios tradicionais, como, 
por exemplo, o hierárquico, o cronológico ou da especialidade. Nesse sentido, o 
critério da ponderação parece ser a melhor técnica a ser utilizada pelo intérprete, 
através da qual se farão concessões recíprocas, procurando preservar o máximo 
possível de cada um dos interesses em questão. Para tanto se chega à argumen-
tação jurídica, seguindo a linha de Alexy, à teoria da razão prática, ao controle da 

93 Para ilustrar, vejamos trecho de entrevista concedida ao Jornal Valor Econômico de 09/06/2008,  na qual 
o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, manifestou-se no sentido de que: 
 O STF é competente para suprir as deficiências do Poder Legislativo, em razão de que os Poderes do Estado 
devem ser harmônicos entre si, devendo, portanto, trabalhar de maneira ativa para a melhor elaboração das 
leis na sociedade. Para o Ministro, os parlamentares representam a população pelo voto que recebem e o 
Supremo Tribunal Federal faz a “representação argumentativa” da sociedade. A base teórica que fundamenta 
tal pensamento é a tese do filósofo alemão Robert Alexy para quem os tribunais corrigem distorções do 
Legislativo. Para tanto, o STF vem fomentando um ambiente mais democrático com a participação como, 
por exemplo, de amicus curie, fazendo do Tribunal um espaço para a argumentação jurídica e moral, com 
ampla repercussão na coletividade e nas instituições públicas, conferindo, dessa forma, mais legitimidade 
às suas decisões.

94  NASCIMENTO, Rogério José Bento Soares do. Juris Poiesis, ano 8, nº 8. 2005. Contribuindo para 
uma doutrina constitucional adequada: dialogando com a teoria da constituição dirigente. Pag. 
421
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racionalidade das decisões proferidas, mediante ponderação, nos casos difíceis, que 
são aqueles que comportam mais de uma solução possível e razoável. Contudo, 
destacamos que para que seja possível assegurar a legitimidade e a racionalidade 
da interpretação e aplicação da norma, caberá ao intérprete observar, em meio 
a outras considerações:  reconduzi-la sempre ao sistema jurídico, a uma norma 
constitucional ou legal que lhe sirva de fundamento – a legitimidade de uma 
decisão judicial decorre de sua vinculação a uma deliberação majoritária, seja do 
constituinte ou do legislador; utilizar-se de um fundamento jurídico que possa ser 
generalizado aos casos equiparáveis, que tenha pretensão de universalidade: deci-
sões judiciais não devem ser casuísticas;  levar em conta as conseqüências práticas 
que sua decisão produzirá no mundo dos fatos. Até porque, indaga-se: os casos 
classificados como difíceis, são difíceis para quem? Quem os classificará? O judi-
ciário? Todos esses critérios muito bem expostos por Alexy podem simplesmente 
sucumbir face à existência de uma trilogia paradoxal por nós já exposta que leva 
a injustiça fiscal que vem sendo ratificada pelos Tribunais Superiores brasileiros, 
sob o ponto de vista da inaplicabilidade dos princípios constitucionais tributários, 
ou simplesmente da alegação de que havendo previsão legal, há uma legitimação. 
Não queremos com esse estudo, defender ou criticar a tese de Alexy, pois esse não 
é nosso objetivo, tampouco incentivar a sonegação fiscal, mas sim proporcionar 
indagações ou reflexões. A lei tributária, salvo melhor juízo, não seria diferente 
das demais leis somente pelo fato de ter fim arrecadatórios, assim sendo, não se 
pode dizer que tal matéria é ou não constitucional pelo simples fato de que está 
amparada por lei e, portanto, cumpre o comando constitucional, insculpido no 
princípio da legalidade. Seria então a legalidade tributária um princípio ou uma 
regra? Se for um princípio, em que casos a jurisprudência os pondera? Então, se 
for uma regra, usa-se a subsunção, ou seja, o critério do tudo ou nada?

De outro lado, por estarmos inseridos no tema norma constitucional, o mo-
vimento neoconstitucionalista que desenvolveu-se na Europa e nasceu no Brasil 
com  Constituição de 1988 tem por objetivo identificar as transformações ocorridas 
no âmbito do Estado e do direito constitucional. Para tanto, podemos estabelecer 
marcos que podem ser analisados sobre os seguintes aspectos: histórico; filosó-
fico e teórico. No que se refere ao marco histórico, tem-se a formação do Estado 
constitucional de direito, cuja consolidação se deu ao longo das décadas finais 
do século XX; Já como marco filosófico, o pós-positivismo, com a centralidade dos 
direitos fundamentais e a reaproximação entre Direito e ética; e, por fim, como 
marco teórico, o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação cons-



55

Revista ESA Barra da Tijuca - RJ

titucional, assim entendida como o conjunto de mudanças que incluem a força 
normativa da Constituição e o aspecto axiológico nela inserido, o ativismo judicial 
e a jurisdição constitucional. Desse conjunto de fenômenos resultou um processo 
extenso e profundo de constitucionalização do Direito. Aliás, não se pode perder 
de vista que, o pós-positivismo nasceu em um ambiente filosófico que tem como 
características principais, as mudanças de paradigma no plano teórico e prático 
que acabou dando origem ao movimento aqui chamado de neoconstitucionalis-
ta do Direito, no qual se inclui, obviamente, o direito constitucional tributário, 
importando na irradiação dos valores abrigados nos princípios e regras da Cons-
tituição por todo o ordenamento jurídico, notadamente por via da jurisdição 
constitucional, merecendo atenção especial face ao federalismo fiscal brasileiro 
que provoca sérias aberrações. A aplicabilidade e, porque não dizer, efetividade 
da Constituição, bem como, a interpretação (sobretudo a aplicação) das normas 
infraconstitucionais conforme à Constituição devem atender, não somente a ques-
tão formal, mas especialmente o seu sentido e alcance. A constitucionalização e o 
aumento da demanda por justiça por parte da sociedade brasileira provocaram 
no Brasil uma intensa judicialização das relações político-jurídica e, sobretudo, 
sociais, da qual, inegavelmente a tributação é peça chave do sistema. A trilogia 
paradoxal que tanto questionamos potencializa a importância do debate, na teoria 
constitucional, acerca do equilíbrio que deve haver entre supremacia constitucio-
nal, a interpretação judicial da Constituição e busca efetiva pela democracia. As 
circunstâncias brasileiras, em especial as que dizem respeito às políticas públicas, 
colocam o Poder Judiciário, em especial, o Supremo Tribunal Federal em posição 
de destaque, inclusive em razão da crise de legitimidade por que passam o Poder 
Legislativo e o Poder Executivo. 

Por isso, propomos como esse trabalho a investigação de algumas reflexões 
ou indagações que ainda estão ou ficarão sem respostas em vários aspectos, a sa-
ber: existe no Brasil uma justiça fiscal? O princípio da legalidade tributária, diante 
de um federalismo fiscal que busca a arrecadação como o elemento salvador dos 
direitos fundamentais, respeita a Constituição em seu aspecto material? O direito 
tributário brasileiro caminha no mesmo sentido do movimento neoconstitucio-
nalista? Se o Brasil vive um Estado Democrático de Direito, qual a forma mais 
legítima e responsável na estruturação do sistema tributário e escolha dos direitos 
do cidadão/contribuinte?

Enfim, não viemos aqui propor soluções, até porque isso demandaria um es-
forço que ultrapassaria as fronteiras do Direito. Contudo, lançamos a semente que 
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nos permite refletir sobre alguns aspectos Constitucionais que ficam fragilizados 
(inaplicáveis) quando o assunto é obtenção de receita pública. O federalismo fiscal 
agrava o problema proporcionando uma tamanha injustiça fiscal na medida em 
que a legalidade tributária (jurisprudência dos conceitos) prevalece sobre outros 
princípios constitucionais. 
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TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS FISCAIS  
SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA O CONTROLE  
DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
E SUAS DECISÕES SÃO DEFINITIVAS  
PARA A FAZENDA PÚBLICA

Por João Luís de Souza Pereira95

O estudo dos recursos previstos nas normas reguladoras do Processo 
Administrativo Fiscal (PAF) é tema que a cada dia ganha mais importância na 
dinâmica da tributação. Segundo apontam os Relatórios de Gestão do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais, no ano de 2009 foram julgados pelo CARF 
14.860 recursos, 19.387 em 2010 e 20.086 foram decididos em 2011. 

Por aí já se vê que os contribuintes não costumam se resignar com as decisões 
proferidas pelas Delegacias da Receita Federal Especializadas em Julgamento (DRJ) 
que mantêm a exigência de tributos administrados pela Secretaria da Receita Fede-
ral e se socorrem da via dos recursos administrativos para reverter esta situação.

Com efeito, a atividade da Administração é exercida no âmbito de um pro-
cesso em que são desenvolvidos diversos atos ordenados com vistas às finalidades 
que constituem a função precípua do Poder Executivo. Aliás, como bem esclarece 
JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO (2001, p. 17), “mesmo que sejam sim-
plórias as formalidades exigidas, a Administração sempre alvitrará determinado 
objetivo, e a forma pela qual consuma seu desiderato é o processo administrativo”.

95  Advogado. Mestre em Direito e Professor da FGV/Law Program e da EMERJ



60

57ª Subseção – Barra da Tijuca - RJ

A  Administração Tributária integra-se no 
Poder Executivo. Logo, trata-se de um órgão 
encarregado de uma função administrativa. 
Cuida-se de uma função administrativa desti-
nada à concretização das diversas providências 
para as quais o direito tributário material exige 
um prévio processo administrativo e que deve 
ser  exercida dentro de limites e sob o manto 
da legalidade.

Daí surge a importância do controle dos 
atos da administração tendentes a aplicar a 
lei tributária, seja aquela que exige os tributos 
devidos a partir da ocorrência do fato gerador, 
sejam aquelas outras que se relacionam com 
situações de suspensão, extinção ou exclusão 
do crédito tributário.

O controle dos atos administrativos ca-
racteriza uma reação, determinando uma correção de rumo sempre que restarem 
ameaçadas as liberdades e os direitos dos administrados.

Este controle pode ser exercido pela Administração por sua própria iniciativa 
(STF, Súmula n° 473) ou como resultado de provocação pelo administrado.

O controle da Administração por iniciativa do administrado ocorre através 
do recurso administrativo em sentido amplo. 

Analisando a questão do controle da Administração por iniciativa do admi-
nistrado, HELY LOPES MEIRELLES (2003, p. 643) afirma que “Recursos adminis-
trativos, em acepção ampla, são todos os meios hábeis a propiciar o reexame de 
decisão interna pela própria Administração, por razões de legalidade e de mérito 
administrativo”.

Do ponto de vista do direito tributário, são comuns – e porque não dizer unâ-
nimes – as manifestações doutrinárias que afirmam ser o processo administrativo 
fiscal um meio de controle da legalidade dos atos praticados pela Administração 
Tributária.

MARCOS VINÍCIUS NEDER e MARIA TERESA MARTÍNEZ LÓPEZ (2010, 
p. 23), apesar de enfatizarem que o processo administrativo fiscal tem por objetivo 
alcançar a justiça, não negam que se trata de um verdadeiro meio de controle da 
Administração:
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“A Administração Pública, no exercício de sua competência cons-
titucional, não pode olvidar de buscar a realização da justiça, fim 
último que legitima sua atuação. Este objetivo não deve ficar restrito 
apenas ao Poder Judiciário, é também interesse administrativo. Desse 
modo, órgãos internos à Administração devem realizar o controle 
de seus atos. Trata-se, na verdade, de estabelecer controles ‘desde 
dentro’, ou seja, incidentes na própria intimidade da Administração 
ao longo da formação de sua vontade, em vez de se contentar com 
controles operados de fora, pelo Judiciário,e , portanto, só utilizados 
ex post facto.”

Mas importante é notar que do resultado da decisão administrativa que 
decorre do controle, da outorga ou da aplicação de sanção, surge para o sujeito 
passivo o direito de rever as manifestações do sujeito ativo da relação tributária 
que sejam contrárias a seus interesses. Aliás, como observa HUMBERTO THEO-
DORO JÚNIOR (1992, p. 542), “é intuitiva a inconformação de qualquer pessoa 
diante do primeiro juízo ou parecer que lhe é dado. Naturalmente, busca-se uma 
segunda ou terceira opinião”.

É daí que surge a inegável relevância dos Tribunais Administrativos, que 
nada mais são do que órgãos da administração tributária destinados à revisão 
das decisões administrativas resultantes de provocações do sujeito passivo ou de 
iniciativas de ofício da Administração

Do exame dos órgãos com competência para decidir os recursos administrati-
vos fiscais em âmbito federal, estadual ou municipal, percebe-se que a semelhança 
entre eles vai além da competência. Todos são órgãos colegiados e paritários.

A composição destes órgãos como colegiados tem inspiração nos órgãos de 
segunda instância jurisdicional, como já observou MARCOS ANDRÉ VINHAS 
CATÃO (2002, p. 178), em estudo em que apresenta a evolução histórica dos 
Conselhos:

“Em 31.8.1931, através da edição do Decreto 20.350, criava-se o 
Conselho de Contribuintes, delegando-se, então, a esse órgão compe-
tência para dirimir em última instância as controvérsias relativas 
aos lançamentos tributários efetuados pela Receita Federal. Até 
então as autuações lavradas no âmbito da União eram decididas 
pelos órgãos regionais (Delegacias e Aduanas) e eventualmente 
submetidas a sistema de revisão singular (Ministro da Fazenda). 
Criava-se pela primeira vez no país um foro de discussão colegiada 
de natureza administrativa, não-judicial, moldado, entretanto, à 
feição das Cortes de Justiça”.
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Esta composição colegiada dos órgãos administrativos há de ser vista po-
sitivamente, já que as deliberações coletivas trazem maior riqueza e, ao menos 
teoricamente, permitem reduzir as falibilidades do homem nos casos de decisões 
monocráticas.

A doutrina também já se preocupou em analisar a composição paritária dos 
Conselhos, igualmente manifestando-se favoravelmente à medida, já que permite 
um maior equilíbrio nas decisões. Interessante é a observação de JOSÉ EDUAR-
DO SOARES DE MELO (2000, p. 100) sobre este tema, demonstrando, em última 
análise, que a paridade confere maior imparcialidade às decisões:

“Na medida em que os representantes dos contribuintes (entidades 
da agricultura, comércio, indústria, advogados, contabilistas etc.) 
decidem, em conjunto, com os agentes públicos (fiscais de renda, 
procuradores), os julgamentos passam a consubstanciar um exame 
imparcial, desvinculado de orientações fazendárias”.

Com se vê, o processo administrativo fis-
cal não pode prescindir dos recursos, sob pena 
de esvaziamento do direito à ampla defesa. 
Mas também não pode abrir mão de órgãos 
colegiados e paritários, salvo se a intenção for 
a manutenção de um processo injusto, tenden-
cioso e parcial.

Questão relevante e, lamentavelmente, 
sempre atual que se coloca em relação às deci-
sões dos chamados Tribunais Administrativos 
diz respeito à intenção da Fazenda Pública em 
recorrer ao Poder Judiciário para reformar as 
decisões administrativas que lhe tenham sido 
desfavoráveis.

A relevância do tema reside na possi-
bilidade de introdução de um ambiente de 
insegurança jurídica entre os indivíduos, na 

exata medida em que nunca se chegará a uma decisão final no âmbito do proces-
so administrativo, comprometendo a plena eficácia do artigo 156, IX, do Código 
Tributário Nacional, que afirma ser modalidade de extinção do crédito tributário 
“a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita 
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória”.
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As recentes Ações Populares propostas em face de algumas decisões do CARF 
favoráveis a sujeitos passivos reacenderam o exame acerca do Parecer PGFN/
CRJ/N° 1.987/200496 e da Portaria do Procurador Geral da Fazenda Nacional n° 
820/200497; o primeiro afirmando ser possível a reforma judicial por iniciativa da 
Fazenda Nacional das decisões proferidas pelos então Conselhos de Contribuintes 
do Ministério da Fazenda e, a segunda, regulamentando as hipóteses em que esta 
discussão terá início e será cabível.

Após transcorrer sobre o princípio na inafastabilidade da jurisdição, a Pro-
curadoria da Fazenda Nacional conclui que:

“...pode-se afirmar que as decisões do Conselho de Contribuintes 
do Ministério da Fazenda, desfavoráveis a qualquer um dos sujeitos 
da relação jurídico-tributária, sujeitam-se ao crivo do Poder Judici-
ário para controle de sua legalidade ou de sua juridicidade, ou em 
decorrência de erro de fato ocorrido no julgamento administrativo, 
mormente se e quando ofenderem os princípios administrativos e 
constitucionais (explícitos ou implícitos) que regem e informam a 
Administração Pública (v.g. da finalidade, da impessoalidade, da 
legalidade, da proporcionalidade, da igualdade, da supremacia do 
interesse público, da moralidade, da eficiência, da probidade, da 
boa-fé, da motivação, da razoabilidade, entre outros)”.

Mas esta não é a posição que espelha o entendimento doutrinário predomi-
nante sobre a matéria. Com efeito, os pensadores do Direito Tributário alinham 
pelo menos três grandes obstáculos ao ingresso da Fazenda Pública em juízo para 
reformar decisão que tenha apreciado recursos administrativo fiscal e decidido 
pelo cancelamento da exigência fiscal.

O primeiro motivo registrado pela doutrinária contrário à idéia de revisão 
judicial das decisões proferidas em apreciação de recursos administrativos fiscais é 
a violação ao princípio da segurança jurídica. Segundo esta corrente do pensamento 
doutrinário, a possibilidade de ingresso da Fazenda em juízo acabaria por instalar 
o caos, já que nunca os contribuintes teriam a necessária certeza (e segurança) da 
imutabilidade das decisões finais em processos administrativos, como se percebe 
do enfoque que IVES GANDRA DA SILVA MARTINS (1999, p. 78) dá à matéria:

“Parece-me que até por força do ‘princípio-fundamento’ da Cons-
tituição, que é o da ‘segurança jurídica’, tal pretensão é inaceitável, 
visto que se instauraria em relação ao contribuinte que discutiu com 
sucesso administrativo, mas sem direito à sucumbência, a insegurança 

96  Publicado no Diário Oficial da União – Seção I, de 23/8/2004.
97  Publicada no Diário Oficial da União – Seção I, de 29/10/2004.
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absoluta, pois todo o processo em que a Fazenda desempenhou 
essencialmente os papéis de ‘parte e juiz’, poderia ser reaberto, a 
qualquer momento, reiniciando-se discussão interminável”.

O segundo fundamento jurídico relevante apontado pela doutrina afeta 
diretamente a premissa básica adotada pela Procuradoria da Fazenda Nacional 
no Parecer PGFN/CRT/N° 1.087/2004, qual seja, o princípio da inafastabilidade 
do acesso ao Poder Judiciário. De acordo com o pensamento de HUGO DE BRI-
TO MACHADO (1999, p. 155), o direito de acesso à jurisdição foi conferido pelo 
legislador constituinte ao cidadão, mas não ao Poder Público:

“As garantias constitucionais são destinadas ao cidadão, e não ao 
próprio Estado, salvo, é claro, aquelas expressa e explicitamente 
destinadas, que funcionam como instrumento de preservação da 
ordem institucional”.

Uma terceira corrente doutrinária defende ser impossível o acesso da Fazenda 
Pública à jurisdição no caso em apreço, tendo em vista falecer à Administração 
interesse processual para reverter em juízo decisão proferida por ela mesma. Assim 
sustenta SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO (1999, p. 189) afirmando que:

“a ninguém é lícito ir a juízo para demandar a anulação de ato ju-
rídico seu, consciente e fundamentadamente praticado. Portanto, a 
decisão administrativa irreformável que põe fim ao crédito tributário, 
extinguindo-o, referida no Código Tributário Nacional, é aquela 
que, favorável ao contribuinte, não enseja ação anulatória de débito 
fiscal ação do contribuinte como autor, nunca da Administração”.
.....................................................................................................................
“ninguém pode ir a juízo contra ato próprio, por falta de interesse 
de agir. De outra parte, a decisão administrativa definitiva, contra 
a Fazenda Pública, certa ou errada, constitucional ou não, extingue 
a obrigação tributária.

Inexiste no Direito brasileiro ação anulatória de ato administrativo formal-
mente válido praticado pela Administração, sendo ela própria a autora”.

Ainda que se supere a falta de interesse processual apontada SACHA CAL-
MON (1999), também sob o prima do Direito Processual a hipotética ação anula-
tória que venha a ser proposta pela Administração não poderá prosperar porque, 
considerando que os Tribunais Administrativos não possuem personalidade 
jurídica, haverá inevitável confusão entre autor e réu, impondo-se a extinção do 
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processo sem julgamento de mérito, na forma autorizada pelo artigo 267, X, do 
Código de Processo Civil.
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RESUMOS JURISPRUDENCIAIS:  
ESPÉCIES E ELABORAÇÃO À LUZ DA  
DOUTRINA DO PRECEDENTE

Por Kalyani Muniz Coutinho Pimentel98

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo analisar como resumos jurisprudenciais 
disponibilizados em bases de pesquisa de jurisprudência podem possibilitar aos 
operadores do Direito a identificação das teses jurídicas contidas em acórdãos, 
de forma a auxiliar a compreensão do entendimento jurisprudencial firmado por 
certo órgão jurisdicional em seus precedentes paradigmáticos. Para tanto, propõe 
uma metodologia de análise dessa identificação a ser realizada sempre de maneira 
conjugada com a função desempenhada pelo precedente judicial. A proposta é 
operacionalizada pela tarefa de decomposição do precedente e sua vinculação ao 
processo analítico de escrita dos resumos jurisprudenciais. 

Palavras-chave: pesquisa de jurisprudência, precedente judicial, resumo 
jurisprudencial, razões de decidir, casos iguais.

98 Especialista em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e pós-graduada em Direito 
Público. Atualmente é servidora atuante na Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, onde tem experiência em pesquisa e análise de jurisprudência, treinamento de servidores 
e gestão de projetos estratégicos.
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ABSTRACT

This study aims to examine how case law summaries available at research 
bases of jurisprudence can enable law operators to identify the right legal argu-
ments contained in judge’s opinions, in order to assist the comprehension of the 
jurisprudential understanding established by a particular jurisdiction in its par-
adigmatic precedents. Therefore, it proposes a methodology for analyzing this 
identification to be always performed together with the role played by judicial 
precedent. The proposal is operationalized by the task of decomposing the prece-
dent and connecting it to the analytical process of writing summaries of case law. 

Keywords: case law research, judicial precedent, case law summary, holding, 
similar cases.
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APRESENTAÇÃO

A jurisprudência, introduzida no estudo 
do Direito sob diversas concepções, foi con-
ceituada por REALE como sendo “a forma de 
revelação do Direito que se processa através do 
exercício da jurisdição em virtude de uma su-
cessão harmônica de decisões dos tribunais”.99

Atualmente, a jurisprudência tem tomado 
corpo tanto no âmbito de sua positivação no 
ordenamento jurídico brasileiro quanto na prá-
tica jurídica, seja nos tribunais, seja na defesa 
dos direitos dos jurisdicionados pelos seus 
patronos. O pronunciamento reiterado dos 
tribunais sobre determinados temas jurídicos 
no momento da análise do caso concreto tem 
o condão de refletir a interpretação e entendi-
mento das Cortes, criando uma regra geral e 
abstrata aplicável a outros casos semelhantes.

No Brasil, a admissão da jurisprudência como fonte do Direito sempre foi 
questionada e posicionada de forma secundária frente à legislação, que seria a 
fonte primária do Direito por excelência. Isso pode ser explicado pela concepção 
clássica do sistema do Civil Law, de onde a tradição brasileira herdou suas raízes.

Entretanto, recentes inovações legislativas trouxeram modificações à maneira 
tradicional de se pensar a jurisprudência como fonte do Direito100, aproximando-a 
de alguns institutos do Common Law, dentre os quais se destacam o stare decisis, a 
holding e o distinguishing. 

Nos sistemas anglo-saxônicos, a jurisprudência e a força do precedente juris-
prudencial ganham relevo não apenas no aspecto estritamente judicial quanto à 
sua natureza como fonte do Direito, mas também produzem uma supervalorização 
da prática da pesquisa jurídica, já que se torna fundamental a sistematização e 

99 Reale (1976, p. 167). 
100 Citem-se como exemplos o incidente de exame por amostragem da repercussão geral no recurso 

extraordinário (art. 543-B do CPC) e a sistemática de julgamento dos recursos especiais repetitivos 
(art. 543-C do CPC).
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divulgação das teses jurídicas firmadas pelos tribunais em suas decisões e votos 
a fim de que o precedente ganhe evidência e possa ser referido. 

Nesse contexto de evolução jurisprudencial, tal fenômeno também tem 
ocorrido no Brasil, impulsionado pela publicação da Lei Federal n. 12.527/2011 
(Lei de Acesso à Informação), que estabelece procedimentos para que os órgãos 
públicos facilitem o acesso à informação pública sob sua guarda e respondam a 
pedidos de informações dos cidadãos. Tem-se notado um esforço dos tribunais de, 
adequando-se à orientação legal, aperfeiçoarem sistemas padronizados e eficazes 
que disponibilizem a jurisprudência produzida, trazendo a lume o entendimento 
sobre as questões de direito firmadas no julgamento dos casos concretos.

Nesse viés, a par de considerar a jurisprudência como fonte do Direito, ela 
deve ainda ser vista como informação jurídica, já que a jurisprudência divulgada 
serve como vetor da transparência, da democratização e da fiscalização social. Ela 
constitui, além de uma importantíssima fonte de normas jurídicas gerais, uma 
fonte subsidiária de informação à medida que atualiza o entendimento da lei, 
conferindo-lhe uma interpretação atual que atenda aos reclamos das necessidades 
do momento do julgamento e de preenchimento de lacunas.101

Com o inacreditável volume de jurisprudência produzido pelos tribunais, 
surgiu o desafio de organizar tais informações, de forma a garantir o acesso do 
pesquisador jurídico ao entendimento das Cortes sobre determinada matéria 
e a identificação do raciocínio lógico-jurídico do julgado que será extraído do 
precedente.

Entretanto, não se pode falar em transmissão da informação jurisprudencial 
sem considerar o grau de adequação da metodologia utilizada pelos Tribunais 
para divulgar seus julgados, especialmente no que se refere à linguagem utilizada 
para divulgação das teses jurídicas pela Internet, um dos veículos mais eficazes de 
comunicação junto à sociedade nos dias atuais.

Em um mundo onde há uma oferta excessiva de informações a serem lidas e 
pouco tempo para realizar essa tarefa, surge a necessidade de se disponibilizar ao 
pesquisador jurídico, especialmente àquele que busca pela jurisprudência, recursos 
que o possibilitem a depreender, de forma rápida e eficaz, as teses contidas nos 
julgados, sem que necessariamente tenha de recorrer à leitura dos inteiros teores 
de uma gama de acórdãos para obter tais informações.

Nesse viés, surge como tema explorado neste artigo o papel desempenhado 

101  Cf. Venosa (1984, p. 35-36).
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pelas bases de pesquisa de jurisprudência ao permitirem o acesso, a identificação 
e a recuperação das teses jurídicas contidas naqueles documentos e que sejam 
relevantes às necessidades informativas do pesquisador jurídico.

Essa disponibilização de informações não pode ser feita, entretanto, de modo 
desregrado, sob pena de comprometer o próprio acesso a elas ou ainda culminar 
na transmissão deficitária ou equivocada daquelas teses. É preciso uma organi-
zação, um tratamento que permita a recuperação adequada da tese jurídica sob 
um viés jurisprudencial, mediante a utilização de critérios de análise desse corpo 
de julgados. 

Esse esforço pode ser verificado nas diversas tentativas de se buscar forne-
cer, por meio de uma síntese analítica, informações sobre as questões centrais de 
direito que emergem de uma determinada decisão jurídica, tais como as ementas 
jurisprudenciais e os resumos informativos dos acórdãos disponibilizados em 
bases de pesquisa de jurisprudência. 

Nesse momento, ao se constatar a importância da jurisprudência como in-
formação jurídica e a necessidade de se disponibilizar de forma adequada as teses 
consagradas pelos tribunais em reiteradas decisões, resultantes da aplicação de 
normas a casos semelhantes102, chega-se à seguinte questão: é possível estabelecer 
uma metodologia de análise baseada em um determinado raciocínio jurídico que 
permita a extração de teses jurisprudenciais contidas nos acórdãos e sua conden-
sação em documentos (que serão denominados neste artigo de resumos jurispru-
denciais) que possam representar, de forma paradigmática, o entendimento do 
órgão jurisdicional sobre determinado tema?

A partir da premissa de que tal hipótese de pesquisa seja possível, o presente 
artigo busca verificar a viabilidade desses critérios interpretativos, a fim de que 
se possa validá-los e, assim, firmar métodos que mantenham a fidelidade dessas 
informações.

102  Diniz (2003, p. 292). 
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A JURISPRUDÊNCIA COMO INFORMAÇÃO JURÍDICA  
SISTEMATIZADA

Ao explorar a concepção da jurisprudên-
cia na vertente em que se alinha ao seu aspecto 
informacional, o termo latino “iurisprudentia” 
designaria o conhecimento técnico da estrutura 
interna das instituições jurídicas, e, ao mesmo 
tempo, uma metodologia que permite trabalhar 
sobre elas e a partir delas, tratando-se de reali-
dades sinônimas. Para tal concepção, o direito 
não é encarado com objeto do conhecimento, 
mas, primordialmente, como instrumento 
operativo103. 

Ao destacar-se a jurisprudência como 
uma fonte subsidiária de informação e agre-
gar-se ao seu conceito a acepção de ser ela 
uma coletânea sistematizada de acórdãos 
consonantes e reiterados de um determinado 

Tribunal sobre certa tese jurídica, percebe-se que os operadores do Direito sempre 
empreenderam um esforço em buscar métodos para a organização dessas infor-
mações de maneira sistemática.

Com efeito, a necessidade de organização dessas informações jurídicas com 
o propósito de possibilitar sua recuperação eficiente sempre foi uma preocupação, 
especialmente, para fins de pesquisa jurídica das teses jurisprudenciais. Nesse 
contexto, ressalta-se a própria jurisprudência como metodologia e o surgimento 
dos primeiros analistas de jurisprudência, na figura dos jurisconsultos, cujo tra-
balho compreendia a coleta de considerações do caso em particular, partindo da 
especificidade do caso concreto até chegar a um fundamento normativo104.

Remontando-se aos livros do Corpus Juris Civilis romano, destaca-se o Diges-
to, o qual se trata de uma compilação de fragmentos de jurisconsultos clássicos, 
traduzindo-se na obra mais completa do Código de Justiniano. Posteriormente, 

103 Abboud (2012, p.494).
104 Massaú (2006).
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os juristas passaram a se utilizar de interpolações em seu corpo, fazendo muitas 
modificações nos textos originais105. 

Os interpoladores, traduzidos nos jurisconsultos da Escola dos Glosadores, 
Comentadores e Humanistas Franceses, podem ser considerados os primeiros 
analistas de jurisprudência de sua época, pois, a partir de uma obra metódica 
anterior (o Digesto), passaram a empreender um esforço na organização das teses 
jurídicas de forma sistematizada e voltada a proporcionar uma melhor localização 
dos temas que eram decididos pelos magistrados de seu tempo, permitindo, assim, 
o acesso do pesquisador jurídico a esse conjunto de julgados, a fim de viabilizar 
sua aplicação aos casos concretos análogos.

Ressalta-se o trabalho dos glosadores que, passando a produzir significativos 
esquemas interpretativos, desenvolveram a summae106, a qual muito se aproxima do 
que será denominado no presente artigo de “resumo jurisprudencial”. A summae, 
como o significado da palavra demonstra, baseava-se em exposições voltadas a 
resumirem o conteúdo de um título ou livro do Corpus Iuris Civilis. 

A PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA NA ERA DA  
COMUNICAÇÃO VIRTUAL

Ao verificar, ao longo da história, as tentativas de sistematização da juris-
prudência pelos jurisconsultos, percebe-se que a necessidade de organizar, siste-
matizar e facilitar o acesso às informações jurisprudenciais emanadas dos órgãos 
jurisdicionais na apreciação dos casos concretos esteve sempre presente enquanto 
o Direito como ciência era aperfeiçoado.

Nesse viés, tem crescido vertiginosamente a importância da pesquisa jurídica. 
O termo é adotado para definir o processo de identificação e recuperação de infor-
mações necessárias a apoiar a tomada de decisão jurídica107, sendo ora utilizado 
para destacar as técnicas de localização e extração de teses jurisprudenciais con-
tidas em decisões e acórdãos judiciais, a fim de serem aplicados pelos operadores 
do Direito em sua prática jurídica diária. Será considerado, neste artigo, como 
sinônimo de pesquisa de jurisprudência. 

105  Machado (2006, p.3). 
106  Massaú. Op. cit. 
107  Tradução livre de Mersky e Dunn (2002, p. xxi).. 
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Nessa nova realidade, a internet desempenha a função de suporte para 
hospedar sítios eletrônicos, alguns gratuitos ao público e outros pagos, os quais 
têm expandido os horizontes da pesquisa jurisprudencial. Os órgãos judiciários 
e os escritórios de advocacia têm buscado acompanhar, dentro da revolução da 
informação, esses novos formatos, novos mecanismos de pesquisa e novas ideias 
que emergem constantemente.

Outro aspecto destacado nessa nova realidade de excessiva oferta de docu-
mentos digitais é a questão do custo do tempo e do conhecimento do pesquisador 
jurídico. Hoje surge uma nova ideia atrelada à era da comunicação, que é a de 
pensar a pesquisa de jurisprudência em termos econômicos. Nesse aspecto, é 
necessário que o resultado da pesquisa seja efetivo e proveitoso em comparação 
ao tempo despendido com sua prática. Advogados do setor privado e do setor 
público, assim como os serventuários da Justiça e assessores que auxiliam na pres-
tação da atividade jurisdicional do magistrado são forçados a calcular o seu tempo 
em minutos, pois a pressão para cumprir tarefas rapidamente e bater estatísticas 
cresce cada vez mais108. 

Dessa forma, a recompensa de uma pesquisa de jurisprudência bem-sucedida 
será dada em termos de eficiência. Tal problemática reforça a necessidade de, por 
um lado, como pesquisador, saber localizar e bem compreender a tese jurispru-
dencial em apreço e, por outro, como analista de jurisprudência (descrevendo no 
termo o profissional jurídico que se dedica à análise e sistematização das teses 
jurisprudenciais contidas nos precedentes judiciais) estar apto a fornecer a esse 
pesquisador pontes de acesso às informações que emergem dos acórdãos exarados 
pelos tribunais.

108  Berring (2005, p.6).
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A APROXIMAÇÃO DA FUNÇÃO DO PRECEDENTE NO SISTEMA 
DO CIVIL LAW E NO SISTEMA DO COMMON LAW

O estudo da jurisprudência como informação necessariamente irá passar pelo 
estudo do precedente. Nessa esteira, deve-se pensar a organização das informações 
jurisprudenciais e a identificação das teses jurídicas sob um aspecto eminentemen-
te jurídico e vinculado ao um precedente jurisprudencial, que darão substrato à 
elaboração de resumos jurisprudenciais adequados e fiéis à retratação dessas teses 
em bases de pesquisa de jurisprudência disponibilizadas à comunidade jurídica.

Apesar da doutrina do stare decisis não ser aplicável como regra no Brasil, 
hoje não há como negar que no momento da fundamentação do caso, a citação de 
precedentes judiciais dos tribunais que já enfrentaram a mesma questão jurídica 
torna-se uma prática praticamente obrigatória. Da mesma forma, não se concebe 
que o advogado interponha um recurso judicial sem que, em sua peça, não apre-
sente ao menos um precedente que tenha julgado caso similar ao que defende. 

IVES GANDRA MARTINS destaca a aproximação progressiva entre os sis-
temas jurídicos de Civil Law e de Common Law ao constatar que

Se, na ótica dos juristas latinos, o sistema dos precedentes da Common 
Law constituiria a fonte principal do Direito, dado o poder criador do 
juiz (judge made Law), já na visão dos próprios magistrados ingleses 
isso não ocorre, em face do que denominaram a ‘declaratory theory 
of the common law’: os precedentes são considerados como uma ex-
plicitação do conteúdo do direito em vigor e não como o direito em 
si. Daí a aplicabilidade plena da regra do Stare Decisis também ao 
sistema romano-germânico de direito codificado, já que os objetivos 
da regra são os de preservar os princípios constitucionais básicos 
de igualdade e de segurança (tratar de forma igual os casos iguais e 
prever como serão julgados casos futuros semelhantes)109.

Não se pretende, por oportuno, desqualificar a primazia da lei, que certa-
mente no ordenamento jurídico brasileiro permanece como fonte principal do 
direito, já que o devido processo legal é mandamento constitucional que permeia 
todo o sistema. Entretanto, constata-se não ser mais possível aos magistrados e 
aplicadores do Direito passarem ao largo do estudo do precedente judicial, o qual 
influencia sobremaneira a atividade legislativa e representa o Direito aplicado ao 
caso concreto, fonte do Direito e matéria-prima do estudo sistematizado da tese 
jurídica publicada em bases de jurisprudência.

109  Martins Filho apud Mancuso (2010, p. 203). 
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A REPRESENTAÇÃO DE TESES JURÍDICAS  
EM RESUMOS JURISPRUDENCIAIS

Análise sistematizada da informação jurídica

Sem o alvitre de realizar uma rasa e inexperiente importação da cultura jurí-
dica alienígena à realidade brasileira, se constatou mais uma vez que os países que 
possuem o sistema de Common Law parecem estar mais afetos ao tema da pesquisa 
jurídica sob uma visão jurisprudencial ao apresentarem uma preocupação com 
a disponibilização e recuperação da jurisprudência como informação jurídica.

Isso não se torna surpreendente ao passo em que nesses sistemas a doutrina 
do precedente tem um papel vital para a consolidação e a evolução do Direito. 
Diferentemente da literatura brasileira sobre o tema, são as grandes faculdades 
de Direito que se preocupam em desenvolver a pesquisa jurídica (entenda-se esta 
prioritariamente como pesquisa de jurisprudência), inclusive ofertada como disci-
plina autônoma nas grades curriculares dos cursos de Direito, a qual normalmente 
é lecionada no primeiro ano aos estudantes neófitos.

Uma segunda razão detectada para essa sistematização mais robusta da 
pesquisa jurisprudencial e dos critérios de organização da jurisprudência como 
informação jurídica se dá pelo fato de serem as grandes editoras comerciais nor-
te-americanas os poderosos carros-chefe da pesquisa jurídica. São elas que de-
senvolvem os sistemas de busca, disponibilizando suas páginas de pesquisa com 
mecanismos inteligentes que permitem formas variadas de pesquisa e de organi-
zação das teses jurídicas que emergem dos precedentes judiciais. Nesses países, a 
lógica é pagar pelo trabalho de organização metodológica da informação jurídica. 

Diferentemente da cultura que vigora nos tribunais de justiça nacionais, na-
queles países parece não haver uma reticência em se sugerir aos magistrados que 
busquem metodologias mais técnicas no momento de se resumir as teses jurídicas 
que emergem dos julgados, ou mesmo em se oferecer os serviços de elaboração 
desses resumos como uma prestação de serviço realizada por profissionais que 
tenham experiência nas áreas jurídica, documentária ou editorial.

Percebe-se que esta tendência mais conservadora apresentada no momento 
de se realizar o tratamento documentário das teses jurídicas na cultura jurídica 
nacional se dá em razão dos seguintes fatores:
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O fato de que grande parte das ementas jurisprudenciais é feita por pro-
fissionais jurídicos que trabalham dentro dos gabinetes dos magistrados, e que 
normalmente também já redigem as minutas dos acórdãos (relatórios e votos) a 
serem elevadas à consideração dos juízes com quem trabalham, o que faz parecer 
que uma ementa (que se trata de um resumo informativo especializado, espécie 
de resumo jurisprudencial), também faça parte do acórdão, o qual é efetivamente 
o ato típico do Juiz que decide a lide110;

O fato de que, a partir do momento em que tais documentos são feitos por 
bacharéis em direito que trabalham nos gabinetes dos magistrados, os textos das 
ementas acabam sendo realizados sem a preocupação de que seja necessário se 
buscar metodologias ligadas à gestão da informação para a melhor transmissão 
daquelas teses como informação jurisprudencial, e não somente como instrumento 
de resolução das lides para as partes interessadas no caso concreto;

O fato de que tradicionalmente profissionais da área do Direito nunca tive-
ram contato em sua formação acadêmica com fundamentos da pesquisa jurídica111 
nem com técnicas de análise para organização e recuperação da jurisprudência 
que emerge dos acórdãos e decisões judiciais, considerando-se estes textos como 
documentos-fonte de pesquisa.

Considerando-se que o cenário ora apresentado não mais se adéqua à atual 
necessidade do ordenamento jurídico nacional diante de todas as evoluções insti-
tucionais já apresentadas, propõe-se avançar no estudo dos precedentes a fim de se 
desenvolver técnicas analíticas e sistematizadas de análise e disponibilização das 
teses jurídicas neles contidas sob um viés jurisprudencial112 e em forma de resumos.

110 Não se ignora existir corrente contrária que entende que a ementa é parte integrante do acórdão. 
Nesse sentido, confira-se o AgRg no Ag nº 208.906/PE, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª Turma 
do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, julgado em 04/03/1999, DJ 10/05/1999. No sentido de 
que a ementa não é parte integrante do acórdão, cite-se Guimarães (2004, p. 62). 

111 Trata-se como pesquisa jurídica aquela concepção que se traduz em um aspecto prático para capa-
citar a busca dos precedentes, a extração de suas teses e utilização dessas teses na argumentação 
jurídica, voltada ao trabalho principalmente do operador do Direito na análise dos casos concretos, 
respaldando-se na jurisprudência. O termo se distingue daquelas técnicas usuais empregadas na 
metodologia científica para a realização de trabalhos acadêmicos.

112 A saber, buscando deles extrair a informação jurídica que transcende o mero interesse das partes 
e se sobrepõe como um posicionamento jurisprudencial de determinado órgão jurisdicional.
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A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE RESUMO  
JURISPRUDENCIAL

Ao se constatar a importância da jurisprudência como informação jurídica e a 
necessidade de se disponibilizar de forma adequada as teses jurídicas consagradas 
pelos tribunais em reiteradas decisões, resultantes da aplicação de normas a casos 
semelhantes113, assume-se ser possível desenvolver uma metodologia de análise 
e representação desses documentos com respaldo em um determinado raciocínio 
jurídico que permita extrair tais teses e efetuar sua síntese em um novo tipo de 
documento analítico, que será denominado neste artigo de resumo jurisprudencial.

Em outras palavras, resumos jurisprudenciais são, desta forma, a represen-
tação, mediante uma síntese analítica, de informações sobre as questões centrais 
de direito que emergem de um determinado acórdão e que possam representar, 
de forma paradigmática, o entendimento do órgão jurisdicional sobre determi-
nado tema, com o fim de disponibilizar tal representação em bases de pesquisa 
de jurisprudência. 

Ao realizar-se um estudo comparado sobre os mecanismos de pesquisa de 
jurisprudência existentes nos grandes Estados de Direito, verifica-se que naqueles 
ordenamentos jurídicos onde se busca uma uniformização interpretativa, sempre 
existiu a preocupação em se desenvolver mecanismos de reunião, compilação e 
agrupamento dos precedentes jurisprudenciais. 

É o que constata CAMARGO ao trazer como exemplos desse processo com-
partilhado: (a) o livrinho das Ordenações Manuelinas, em que as soluções tomadas 
em mesa grande eram nele registradas “para depois não vir em dúvida”; (b) o Livro 
Verde (depois denominado Livro da Relação) das Ordenações Filipinas, em que os 
assentos da Casa de Suplicação do Direito Português eram reunidos; (c) as coleções 
chamadas placita, que reuniam o arrêt de règlement dos parlaments da França; (d) o 
Livro dos Prejulgados, no Brasil, previsto na Lei 316, de 25.11.1936; (e) a coleção 
de casos do direito inglês, denominada de Years Books e após sucedida pelos Laws 
Reports; e (f) os Restatement of the Law, existentes no direito norte-americano114.

Ao se possibilitar a pesquisa das teses jurídicas por meio de resumos que 
possuem o enfoque no posicionamento jurisprudencial de determinado órgão 

113 Diniz (2003, p. 292). 
114 Camargo (2012, p. 583).
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jurisdicional acerca de determinada questão jurídica, trazida à consideração do 
magistrado por meio do caso concreto, a preocupação deixa de ser o fornecimen-
to de todos os acórdãos porventura proferidos em determinado órgão e passa a 
ser a garantia de oferecer as teses jurídicas que formam a jurisprudência desse 
órgão, a qual será ofertada mediante o tratamento analítico de certos precedentes 
representativos daquele entendimento consolidado.

Nessa mesma esteira parece ser o posicionamento de CAMARGO, ao afirmar que

Para a identificação da formação da jurisprudência, o ideal mesmo 
parece ser criar onde não existe e incrementar onde já funcionam 
campos nos sites de cada um dos tribunais de modo a que, com 
atualização permanente, todos os casos julgados sejam reunidos 
por questão jurídica decidida. Essas ferramentas, a um só tempo, 
servirão como fonte de pesquisa e como instrumento de controle da 
coerência interna (com seus próprios julgamentos) e externa (com o 
julgamento de outros tribunais) da Corte. 

Os resumos, que são abstracts informativos sobre as principais ideias de-
senvolvidas em um texto, sempre foram vastamente produzidos por experts de 
diversas áreas técnicas e nos formatos mais variados. Por esta razão, os resumos 
jurisprudenciais devem ser compreendidos como um produto fornecido por 
especialistas ou analistas que, buscando melhor organizar a informação jurídica, 
proporcionam mais um recurso ao pesquisador para que este possa identificar 
se a tese jurídica informada no resumo desperta seu interesse e, caso positivo, 
permita-o acessar o inteiro teor do documento acórdão, que é o produto típico da 
atividade jurisdicional, realizado exclusivamente por um colégio de magistrados.

Esse raciocínio se torna importante tendo em vista que o trabalho de análise 
do acórdão como um documento original, o qual criará um novo documento (o 
resumo) está completamente desvinculado do trabalho de prestação de atividade 
jurisdicional, que é exclusivo do magistrado, ainda que este seja auxiliado por 
especialistas da área jurídica para realizá-lo.

 Tal constatação afasta a idéia equivocada de que um analista de jurispru-
dência, ao redigir um resumo dessa natureza, estivesse produzindo, de modo 
ilegítimo, um complemento ao voto proferido pelo magistrado, já que o resumo 
jurisprudencial elaborado nada mais será do que um relatório analítico sobre um 
documento originário, que é o acórdão. Esse relatório analítico é considerado um 
produto que oferece a síntese das teses jurídicas contidas no precedente. 

Dessa forma, tem-se que a atividade de representação temática de um do-
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cumento por meio da elaboração de resumos está para a gestão da informação 
jurídica assim como a atividade de elaboração de um acórdão está para a prestação 
da atividade jurisdicional.  Logo, são atividades analíticas totalmente diversas e 
que possuem objetivos diferentes.

ESPÉCIES DE RESUMO JURISPRUDENCIAL OFERECIDAS EM 
BASES DE PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA

Apresentam-se, a partir de um levantamento empírico feito em bases de pes-
quisa de jurisprudência nacionais e estrangeiras, os principais tipos de resumos 
jurisprudenciais oferecidos nessas bases de dados jurídicas. 

Ementas

É possível afirmar que, no Brasil, a ementa se apresenta como a espécie de 
resumo jurisprudencial mais conhecida pelos operadores do Direito. Em que pese 
não faça parte do corpo do acórdão (pois não está prevista nos artigos 165 e 458 do 
CPC), é prevista expressamente no Código de Processo Civil, quando determina 
que “todo acórdão conterá ementa”115. 

Uma vez que tal determinação se omite quanto à essencialidade da ementa em 
relação ao acórdão, ao contrário dos artigos 165 e 458 do CPC, que decompõem os 
elementos ou partes essenciais do acórdão (relatório, motivação e dispositivo), há 
entendimento jurisprudencial firmado nos tribunais superiores em que não é nulo 
o acórdão que não contenha ementa. Isso porque, sendo tão-somente um resumo 
do texto do acórdão, sua inexistência não impede a interposição de recurso nem 
a demonstração analítica da divergência, já que esta é feita mediante o confronto 
dos votos dos acórdãos indicados como divergentes, e não de suas ementas.116 

Por outro lado, havendo confronto entre ementa e notas taquigráficas, preva-

115 Código de Processo Civil, art. 563. “Todo acórdão conterá ementa”.
116 Tribunal Superior do Trabalho. ED-RR nº 807959-35.2001.5.15.5555, Relator Ministro Rider de 

Brito, 5ª Turma, j. 21.05.2003, DJ 20.06.2003. 
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lecem estas.117 Da mesma forma, se há conflito de conteúdo entre ementa e voto, 
este também prepondera, já que traz a correta fundamentação do acórdão118, não 
caracterizando hipótese de contradição para fins do artigo 535 do CPC, já que 
a ementa não é peça processual que o integra, tratando-se de mero resumo do 
julgado119. 

Conforme CAMPESTRINI120, a ementa elaborada de forma técnica deverá 
se pautar por determinadas características que, em última análise, são as mesmas 
que devem governar a confecção de qualquer espécie de resumo jurisprudencial, 
quais seriam: objetividade, concisão, forma afirmativa, propositividade, precisão, 
univocidade, coerência e correção. Tais características são relacionadas à parte do 
dispositivo da ementa, já que é nessa parte que se formula os enunciados com as 
teses jurídicas extraídas do acórdão prolatado.

Notas de cabeçalho (headnotes)

 Segundo leciona MERSKY, a “nota de cabeçalho” (do inglês headnote) é um 
breve resumo de uma regra de direito ou de fatos significativos em um julgado, 
a qual precede o corpo de um voto (opinion) publicado em um repertório de ju-
risprudência121.

Nos relatórios dos acórdãos disponibilizados nos sistemas de Common Law, 
a headnote funciona como um sumário que usualmente aparece antes do texto de 
uma decisão jurídica, fornecendo informações sobre as questões centrais de direito 
que emergiram naquela decisão. As headnotes são geralmente adicionadas depois 
do julgamento por editores e redatores, e não são consideradas como sendo parte 
de decisão para os fins legais. Quando o magistrado que escreve o voto redige a 
headnote, ainda assim ela não é considerada parte do julgado; apenas a decisão 
propriamente dita é que compõe o corpo jurídico do acórdão.

O propósito principal da headnote de um julgado é proporcionar ao pesqui-
sador que economize seu tempo no momento de encontrar um determinado tema 

117 Ibid. 
118 Superior Tribunal de Justiça. EDcl no AgRg no Ag nº 973.577/SP, Relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, 2ª Turma,  j. 13.04.2010, DJe 29.04.20105.
119 Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.080.104/PA, Relatora Ministra Denise Arruda, 1ª Turma, 

j. 18.09.2008, DJe 29.09.2008.
120 Campestrini (1994, p.1).
121 Mersky e Dunn (2002, p. xxvii).
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jurídico. Uma headnote tem como função servir como um índice para uma decisão 
judicial, proporcionando ao pesquisador a possibilidade de que apenas uma parte 
de uma decisão extensa deva ser lida, de acordo com o seu interesse. Por isso, 
comentários e opiniões não devem dela fazer parte122.

Enunciados de jurisprudência

No Brasil, a base de dados de pesquisa pública mais conhecida que oferece 
esse tipo de resumo jurisprudencial é a da página de pesquisa de jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça. Nesta página, a Secretaria de Jurisprudência ofe-
rece como produto um relatório descritivo com a análise de determinado acórdão, 
denominado de “Espelho do Acórdão”. Esse relatório apresenta o resultado da 
pesquisa na base de acórdãos, fornecendo dados do inteiro teor do acórdão que 
foram lançados em campos específicos, para fins de resgate123.

Dentre os diversos campos do espelho do acórdão, está disponível o campo 
“Outras Informações”. O campo fornece um resumo jurisprudencial contendo 
enunciados relacionados às teses apreciadas no inteiro teor do acórdão que não 
constam da ementa, de forma complementar124, o que significa dizer que se a tese 
jurídica julgada no inteiro teor do acórdão já aparece na ementa, tal tese não será 
objeto de síntese no campo Outras Informações, pois já está disponível ao pesqui-
sador em outro campo do Espelho do Acórdão.

Tanto o campo Ementa quanto o campo Outras Informações possuem onto-
logicamente a mesma função, já que ambos fornecem resumos jurisprudenciais 
do conteúdo das teses jurídicas contidas no inteiro teor do texto originário que os 
inspirou, a saber, o acórdão prolatado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 

A distinção fundamental entre eles é que, nesse órgão (tal como ocorre na 
maioria dos tribunais brasileiros) a elaboração do campo Ementa trata-se de atri-
buição do Ministro Relator ou, quando vencido, do Ministro designado Relator 
para o acórdão125. Já o campo Outras Informações é elaborado em momento pos-

122 Ibid.
123 Superior Tribunal de Justiça (2013).
124 Ibid. 
125 É importante lembrar que, em alguns tribunais brasileiros, a ementa é redigida por profissionais 

dos setores de documentação ou de biblioteca, e não dentro dos gabinetes de magistrados, ainda 
que muitas vezes estes validem a redação elaborada por aqueles em um momento posterior.
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terior à publicação do acórdão e os enunciados jurisprudenciais nele contido são 
redigidos por analistas de jurisprudência da Secretaria de Jurisprudência daquele 
órgão, ou seja, por serventuários da justiça126.

Os textos dos enunciados de jurisprudência são redigidos de forma sistema-
tizada, com o objetivo de resgatar a informação, e contêm os seguintes elementos 
que identificam a tese jurídica considerada: entendimento, questão jurídica, con-
texto fático e fundamentação127. Tais elementos são sempre apresentados em uma 
sequência dentro do enunciado, expressando a seguinte ordem de raciocínio: o 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão jurídica abordada 
no inteiro teor do acórdão, em determinado contexto fático e por certos fundamen-
tos apresentados pelo magistrado no acórdão e que justificam tal entendimento.

Resumos contidos em relatórios de jurisprudência (Law Reports)

Os relatórios de jurisprudência (ou repertórios de precedentes judiciais, 
do inglês law report) são compilações, muito utilizadas nos sistemas de Common 
Law inglês e norte-americano, que disponibilizam os casos judiciais publicados 
e organizados de acordo com algum tipo de agrupamento, tais como jurisdição, 
tribunal, período de tempo, assunto ou relevância do caso. Podem ainda se referir a 
relatórios que contêm as decisões administrativas publicadas de uma determinada 
agência administrativa governamental128.

Essas compilações geram verdadeiros sistemas de relatórios nacionais, já 
que são pressupostos para a eficiência do sistema jurídico de Common Law, o qual 
está pautado na existência de métodos de consulta acessíveis e seguros para a 
obtenção dos precedentes judiciais. Possuem, ademais, duas funções: servir como 
material de pesquisa para os operadores do Direito, no sentido de se saber qual 
a regra estabelecida para uma determinada questão, e demonstrar, no âmbito 
da controvérsia judicial, qual é o direito aplicável àquele caso sob julgamento129.

Esses sistemas de relatórios possuem dois interessantes métodos de compila-
ção que correspondem a espécies de resumos jurisprudenciais dentro do conceito 
proposto no presente estudo: os Digestos e as Anotações, analisadas a seguir. 

126 Superior Tribunal de Justiça (2009). 
127 Cf. Ibid (2013).
128 Mersky e Dunn (2002, p. xxxv).  
129 Dias de Souza (2006, p. 110). 
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Digestos (digests)

Na acepção de BLACK, o Digesto, espécie de resumo jurisprudencial, trata-
se de “um índice de casos reportados, fornecendo ementas concisas de como a 
corte decidiu os fatos do caso, que são organizados por assunto e subdivididos 
por “jurisdição” e tribunais”.130 

Em um sistema de Common Law, a habilidade em localizar precedentes sobre 
as mesmas questões jurídicas objeto da controvérsia em análise é essencial para 
conferir substrato à pesquisa jurisprudencial. Devido ao fato dos precedentes serem 
publicados nos repertórios de jurisprudência em uma ordem cronológica ao invés 
de serem organizados por temas, é extremamente necessário o desenvolvimento 
de um método de pesquisa a fim de localizar os acórdãos por assunto, sob pena 
dos resultados de busca se revelarem ineficientes.

É sob essa percepção que se justifica a função dos digestos. Após os casos 
serem julgados, os editores contratados por editoras comerciais analisam os acór-
dãos e elaboram breves sumários descritivos sobre as diversas questões jurídicas 
apresentadas nos precedentes. Em um segundo momento, esses parágrafos des-
critivos são organizados por assunto ou tema e publicados na forma de digestos131.

Os parágrafos do digesto são necessariamente breves e por isso podem 
falhar ao não transmitirem a conclusão jurídica firmada por um tribunal sobre 
os efeitos legais dos fatos relacionados a um caso, ou ao não apresentarem os 
fatores importantes que afetaram a decisão e que poderiam fornecer um suporte 
específico para o problema que está sendo pesquisado. Em qualquer caso, caberá 
ao pesquisador jurídico ler o inteiro teor do voto do qual o parágrafo do digesto 
se inspirou para ser elaborado132.

Anotações (annotations)

Anotações (do inglês annotations) são ensaios enciclopédicos ou memorandos 
que agrupam os casos referentes a uma mesma questão jurídica e, então, por meio 
desses casos, é feita a discussão e análise em profundidade daquela questão em 
particular.

130 Cf. Black apud Ibid., p. 120. 
131 Mersky e Dunn (2002, p. 81). 
132 Ibid. 
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Nos Estados Unidos, a editora líder em publicação das anotações por muitas 
décadas foi a Lawyers Cooperative Publishing (e suas companhias relacionadas), 
que atualmente faz parte do grupo econômico West, o qual publica diversos tipos 
de repertórios de jurisprudência. Quanto ao raciocínio desenvolvido pela West 
para a disponibilização das Anotações, noticia MERSKY que esse grupo percebeu 
que nem todos os casos julgados a cada ano eram do interesse da maioria dos 
advogados, uma vez que muitos deles lidam com assuntos estritamente locais ou 
cobrem uma área do Direito tão bem assentada que acrescentam muito pouco ao 
entendimento da jurisprudência133. 

Assim, a Lawyers Cooperative passou a consolidar uma tradição de identificar 
e desenvolver as teses jurídicas e fornecer uma análise e crítica mais profundas 
somente em relação aos casos que apresentavam aquela determinada questão jurí-
dica – que englobava até mesmo assuntos não previamente resolvidos, mudanças 
na lei e tendências emergentes no pensamento jurídico134.

Quanto à metodologia empregada na elaboração das Anotações, para pro-
duzir suas séries anotadas, o editor busca inicialmente selecionar e relatar um 
caso contemporâneo que seja representativo de uma determinada tese jurídica, 
colecionando todos os casos relevantes sobre aquele assunto e os utilizando para 
analisar e criticar em detalhes aquela questão jurídica. Ao fornecer esse método de 
relatórios de jurisprudência seletivos, o editor permite aos pesquisadores jurídicos 
escolherem entre consultar uma coleção mais abrangente contendo todos os acór-
dãos publicados ou consultar um sistema que relata seletivamente e fornece ano-
tações tão-somente em relação àqueles casos considerados os mais importantes135. 

Informativos de jurisprudência

A fim de analisar as características dessa espécie de resumo jurispruden-
cial, tomar-se-ão como exemplos os informativos de jurisprudência atualmente 
mais conhecidos pelos operadores do Direito em bases públicas brasileiras de 
jurisprudência: o Informativo de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o 
Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Informativo de 
Licitações e Contratos do Tribunal de Contas da União.

133 Ibid., p.115. 
134 Ibid.
135 Ibid. 
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Informativo do Tribunal de Contas da União

Quanto aos tribunais de contas, entende-se que, conforme o disposto no 
artigo 71, inciso II, da Constituição Federal136, estes órgãos desempenham função 
jurisdicional ou contenciosa, e por tal razão, emanam jurisprudência, motivo pelo 
qual também possuem o dever institucional de desenvolver metodologias que aper-
feiçoem e sistematizem a divulgação das teses jurídicas contidas em seus julgados.

É exemplo da organização e sistematização da jurisprudência emanada pelos 
tribunais de contas a disponibilização, na página de pesquisa de jurisprudência 
do Tribunal de Contas da União, do Informativo de Licitações e Contratos137. Este 
Informativo, elaborado a partir das deliberações tomadas pelo TCU nas sessões 
de julgamento das Câmaras e do Plenário, contém resumos jurisprudenciais de 
algumas decisões proferidas nas respectivas sessões, relativas a licitações e con-
tratos, tendo por objetivo facilitar o acompanhamento, pelo pesquisador jurídico, 
dos entendimentos jurisprudenciais do TCU quanto a aspectos relevantes que 
envolvem o tema138. 

Quanto à metodologia de elaboração, a seleção das decisões que constam 
do Informativo é feita pela Secretaria das Sessões, levando-se em conta ao menos 
um dos seguintes fatores: ineditismo da deliberação, discussão no colegiado ou 
reiteração de entendimento importante. Os resumos apresentados no Informati-
vo de Jurisprudência do TCU, a exemplo da regra dominante em todos os tipos 
de resumos jurisprudenciais, não são repositórios oficiais de jurisprudência139, 
uma vez que são feitos por especialistas da área técnica ou jurídica, e não por 
magistrados (no caso dos tribunais de contas, por conselheiros), no exercício da 
atividade jurisdicional.

Informativo do Supremo Tribunal Federal

O Informativo de Jurisprudência do STF é fornecido em dois tipos de apre-
sentação: semanal e mensal.O Informativo semanal é redigido a partir de notas 
tomadas nas sessões de julgamento das Turmas e do Plenário, contendo resumos 

136 Constituição Federal, art. 71. 
137 Tribunal de Contas da União (2012). 
138 Cf. Ibid.
139 Ibid. 
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não-oficiais de decisões proferidas pelo Tribunal. Como os parágrafos que contêm 
os resumos referidos aos julgados são feitos antes da publicação dos acórdãos se-
lecionados, a fidelidade desses resumos jurisprudenciais ao conteúdo efetivo das 
decisões somente poderá ser aferida após a publicação destas no Diário da Justiça140.

Quanto ao Informativo Mensal, este apresenta todos os resumos de julga-
mentos divulgados pelos informativos semanais do STF concluídos no mês a que 
se refere e é organizado por ramos do Direito e por assuntos. Assim, trata-se de 
uma compilação de edições de informativos já disponibilizados anteriormente, 
entretanto, agrupados por categorias do Direito141.

Informativo do Superior Tribunal de Justiça

O Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça oferece o 
resumo dos principais julgamentos ocorridos em todos os órgãos julgadores da 
Corte. As sessões de julgamento são acompanhadas por um servidor com forma-
ção jurídica, que fica atento a novas teses firmadas, alterações na jurisprudência e 
aplicação de entendimentos já consolidados em casos emblemáticos142.

Quanto aos seus objetivos, o informativo busca ser conciso, apresentando 
textos curtos a fim de que os pesquisadores possam obter a informação essencial 
no menor tempo possível. Também visa a chamar a atenção da comunidade ju-
rídica quanto a uma decisão recém-tomada, antes do acórdão ser publicado no 
Diário de Justiça143.

Tem-se registro que o Informativo foi criado em 1998 como um boletim com 
resumos dos julgados, à semelhança do que já acontecia no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal,  sendo distribuído inicialmente apenas aos ministros, com uma 
tiragem de 33 exemplares (coincidindo com o número de ministros daquele tri-
bunal). Assim, ao chegar às sessões de julgamento, os ministros já encontravam 
o informativo sobre a mesa, e assim tomavam ciência do que ocorria em todos 
os órgãos julgadores do STJ. Posteriormente, em razão da repercussão positiva 
dos resumos, a distribuição foi ampliada a todo o tribunal, com uma tiragem de 

140 Supremo Tribunal Federal (2012).
141 Ibid.
142 Superior Tribunal de Justiça (2012). 
143 Ibid.
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mil exemplares144. Atualmente, o informativo é disponibilizado para qualquer 
interessado na página de pesquisa de jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça na Internet.

Resenhas de jurisprudência

As resenhas de jurisprudência podem ser conceituadas como resumos juris-
prudenciais feitos a partir da pesquisa e extração de teses jurídicas contidas em um 
conjunto de acórdãos proferidos pelos órgãos colegiados dos tribunais de contas e 
que indicam, por meio desse conjunto representativo de julgados, o entendimento 
do órgão sobre determinada questão jurídica.

Tomando como exemplo as resenhas oferecidas nas bases de pesquisa de 
jurisprudência públicas do Tribunal de Contas da União, verifica-se que estas 
são  resumos sintéticos, elaborados pela Divisão de Normas e Jurisprudência da 
Secretaria das Sessões desse tribunal, a partir de conjuntos de precedentes das 
câmaras ou do plenário daquele tribunal. Tais resenhas podem não representar o 
completo entendimento do tribunal sobre o assunto145. 

A base de Jurisprudência Sistematizada do TCU é alimentada e mantida por 
analistas de jurisprudência daquele órgão. Quanto à metodologia de análise dos 
documentos, primeiramente é feita a leitura dos acórdãos, a extração de trechos 
de cada acórdão que contém entendimentos jurisprudenciais e sua classificação 
por assunto, para posterior elaboração e manutenção dos entendimentos comuns 
ao órgão julgador, que são as resenhas146.

Assim, primeiramente serão decotados de cada acórdão os seus excertos. Os 
excertos são extratos de uma ou mais partes do acórdão ou decisão, que podem 
ser reproduzidas de forma contínua ou fragmentada. Em um segundo momento, 
os analistas de jurisprudência irão conferir um tratamento aos excertos extraídos, 
classificando os documentos em títulos a fim de que, analisando os acórdãos ori-
ginários, possam extrair o entendimento jurisprudencial do tribunal sobre deter-
minada questão jurídica. Assim, desse conjunto de excertos é feito uma resenha, 
representando o entendimento comum do órgão147.

144 Ibid.
145 Tribunal de Contas da União (2013).
146 Ibid.
147 Ibid.
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METODOLOGIAS DE ANÁLISE PARA A ELABORAÇÃO DE  
RESUMOS JURISPRUDENCIAIS

A seguir, apresentam-se metodologias de análise desenvolvidas sob um 
raciocínio eminentemente jurídico e criadas para possibilitar a extração das teses 
jurisprudenciais contidas nos acórdãos que podem servir como base para a síntese 
dessas teses em resumos jurisprudenciais. O levantamento dessas metodologias 
destaca algumas soluções experimentadas no âmbito do Direito brasileiro, bem como 
outras aplicadas em países que se submetem ao sistema jurídico de Common Law.  

Teoria dos elementos teórico-metodológicos para  
elaboração de ementas jurisprudenciais

GUIMARÃES apresenta uma metodologia de análise do conteúdo dos acór-
dãos tomando por base a estrutura da sentença prevista no artigo 458 do atual Có-
digo de Processo Civil Brasileiro. Sua metodologia se tornou muito bem aceita entre 
os documentalistas brasileiros na estruturação das ementas jurisprudenciais148. 
Construída a partir da Teoria das Classificações Facetadas, de Ranganathan, e a 
Teoria Tridimensional do Direito, de Miguel Reale. A partir da ideia de integração 
dos três elementos, sob o ponto de vista da primeira teoria, desenvolveu quatro 
categorias para a identificação de conceitos em acórdãos: Fato, Instituto Jurídico, 
Entendimento e Argumento149. Das palavras de GUIMARÃES se extrai a definição 
desses elementos:

a. o Fato (previsto como tal por Reale) é um dos elementos que, presente 
no Relatório, gera a lide de que trata o acórdão;

b. o Instituto Jurídico (ao mesmo tempo norma e valor aplicado ao fato, 
na doutrina de Reale), representa a pretensão jurídica das partes – o 
direito discutido – na questão sub judice, estando igualmente presente 
no Relatório;

148 Guimarães (1994). 
149 Guimarães (2004, p. 46). 
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c. Entendimento (norma específica, como resultado de uma operação 
axiológica entre o Fato e a norma geral aventada – o Instituto Jurídico), 
elemento característico dos documentos jurisprudenciais, concretiza-se 
pelo Dispositivo;

d. o Argumento (explicitação do procedimento axiológico do Judiciário), 
presente na Motivação, estabelece nexos entre o Fato e o Instituto Jurídico, 
tendo caráter persuasivo, de forma a garantir um “Dispositivo verossí-
mil” às partes e às instâncias superiores na hipótese de interposição de 
posterior recurso150.

A técnica de GUIMARÃES requer o conhecimento da estrutura do acórdão 
e as funções por ele desempenhadas, a fim de que o autor do resumo proponha 
um conjunto de questionamentos a serem feitos ao relatório, ao dispositivo e ao 
fundamento do voto. Ao relatório, deve-se questionar qual é a situação fática que 
suporta tal discussão, ou qual o direito efetivamente discutido. Ao dispositivo, 
qual o posicionamento adotado pelo tribunal, ou seja, qual o tipo de nexo estabe-
lecido entre a situação fática e o direito discutido. Ao fundamento, quais são os 
argumentos utilizados pelo magistrado para sustentar o posicionamento exarado 
no dispositivo.

Raciocínio lógico-jurídico da Secretaria de Jurisprudência do  
Superior Tribunal de Justiça para identificação da tese jurídica

O raciocínio lógico-jurídico da Secretaria de Jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça para a identificação das teses jurídicas contidas nos acórdãos 
daquele tribunal foi fortemente influenciado pela metodologia de GUIMARÃES 
para a elaboração de ementas, o que pode ser constatado da própria disponibili-
zação dos enunciados de jurisprudência existentes na sua página de pesquisa de 
jurisprudência na internet151.

Tal raciocínio, entretanto, está presente não somente no momento de elabora-
ção dos resumos jurisprudenciais oferecidos por aquela Secretaria (enunciado de 

150 Ibid.
151 Superior Tribunal de Justiça (2013).
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jurisprudência e informativo de jurisprudência), mas permeia todo o fluxo de trata-
mento dos acórdãos analisados. A finalidade do raciocínio analítico é desenvolver 
as atividades de análise temática da jurisprudência do Tribunal, de armazenamento 
e organização das informações jurisprudenciais em base de dados, bem como de 
sua recuperação e divulgação, o que garante uma organização sistêmica daquele 
acervo de entendimentos, com controle da sua representatividade e atualização152.

Considerando como tese jurídica aquela informação contida no acórdão que 
apresenta, em uma sequência lógica, os elementos entendimento, questão jurídica, 
contexto fático e fundamentação, é feito um controle a fim de que todas as teses 
jurídicas estejam contidas na base de pesquisa de jurisprudência, por meio de 
um relatório analítico elaborado sobre cada acórdão denominado de “Espelho 
do Acórdão”.

Compreendendo cada acórdão como um paradigma em relação à tese nele 
representada, a metodologia se preocupa em garantir ao pesquisador jurídico a 
compreensão de qual seja o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre 
a matéria considerada, em uma determinada situação, e quais fundamentos jus-
tificariam tal posicionamento. Essa garantia expressa o raciocínio lógico-jurídico 
do julgado, o qual comporá a base de jurisprudência.153

Método FILAC de avaliação do problema jurídico  
(Facts, Issues, Law, Analysis and Communication)

O método FILAC de avaliação do problema jurídico, desenvolvido pela 
Universidade canadense de Ottawa para orientação da disciplina “Princípios da 
pesquisa jurídica”, propõe que a extração da tese jurídica contida nos preceden-
tes seja analisada por meio de um modelo que representa em sua nomenclatura 
as siglas para Fatos, Questões, Direito, Análise e Comunicação (facts, issues, Law, 
analysis and communication). 

Partindo do pressuposto de que a análise de um texto jurídico seja um pro-
cesso que deva ocorrer em um número de estágios, enuncia que a avaliação do 
problema jurídico apresentado requer uma abordagem metodológica. Torna-se 

152 Nesse sentido, consultar o Manual de Organização da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, 
Brasil (2012).

153 Pimentel (2012). 
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essencial para a análise a avaliação do problema apresentado, o que possibilita a 
determinação da questão jurídica ou do assunto específico que deverá ser respon-
dido (no caso do analista de jurisprudência, do assunto que deverá ser sintetizado 
e transmitido no resumo).

A análise do problema jurídico é feita então por meio de etapas organizadas 
em uma metodologia que desenvolve as habilidades relacionadas à identificação 
dos fatos, das questões, do direito discutido, da análise e da comunicação (método 
FILAC). Esses elementos têm como função auxiliar o operador do Direito a:

a. Analisar os fatos em profundidade;

b. Identificar adequadamente as questões jurídicas;

c. Compreender o problema em termos jurídicos; e

d. Localizar o Direito relevante (compreendidos o direito processual e o 
material)154. 

Abordagem de pesquisa de jurisprudência em quatro etapas  
(identificar fatos, formular questões, pesquisar temas e atualizar)

O presente método, desenvolvido pela Universidade de Direito de Wisconsin, 
Estados Unidos, é muito semelhante ao método FILAC de avaliação do proble-
ma jurídico, ao compreender o processo de análise do texto jurídico em etapas 
progressivas. 

Quanto ao fornecimento de parâmetros para a elaboração de resumos juris-
prudenciais, o método torna-se útil na elaboração daquelas espécies de resumo que 
demandam a extração do entendimento do órgão jurisdicional sobre determinada 
questão jurídica, realizada por meio da pesquisa de um conjunto de precedentes, 
para então desse conjunto se extrair a tese jurisprudencial (como é o caso das 
resenhas de jurisprudência). 

O trabalho de pesquisa do analista sobre os textos jurídicos passa a ser 
subdividido em quatro passos básicos, quais sejam: a) a identificação e análise 
dos fatos significativos; b) a formulação das questões jurídicas; c) a pesquisa dos 
temas apresentados; e d) a atualização. A discussão é focada em cada um dos 

154 University of Ottawa (2011). 
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passos individualmente, não obstante cada passo seja estritamente relacionado 
aos demais. No processo de execução de cada um dos passos é ainda necessário 
revisar e refinar a análise feita sobre o anterior155. 

PROPOSIÇÃO DE METODOLOGIA INTEGRADORA COM A  
FUNÇÃO DO PRECEDENTE JUDICIAL

Da apreciação das diversas metodologias de análise para a elaboração de 
resumos jurisprudenciais abordadas no presente artigo, propõe-se uma metodo-
logia de identificação das informações contidas em acórdãos que possuam rele-
vância jurisprudencial, com o objetivo de representá-las em relatórios analíticos 
disponibilizados em bases de pesquisa de jurisprudência e na forma de resumos.

Efetuando-se uma análise comparada dessas metodologias, encontram-se 
algumas regras generalizantes de extração das informações jurisprudenciais con-
tidas no acórdão, seja no caso em que este é analisado separadamente, quanto nas 
hipóteses em que um grupo de acórdãos representando um mesmo entendimento 
jurisprudencial é analisado.  

Em todas as metodologias avaliadas, identificou-se que a extração dos ele-
mentos que representam a tese jurídica contida no acórdão está de alguma forma 
relacionada à estrutura do raciocínio jurídico desenvolvido no julgado, passando 
pela necessidade de compreensão da holding nele existente, pois será este núcleo 
duro que servirá como sustentáculo do entendimento jurisprudencial do órgão 
sobre o tema.

As metodologias também defendem, de forma comum, a necessidade de 
compartimentar o processo de análise em etapas ou elementos, a fim de chegar-se 
ao seu produto final, que seria o resumo jurisprudencial da tese jurídica em apreço. 

155 Barkan apud Mersky e Dunn (2002, p. 14). 
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Vinculação dos elementos do resumo à extração  
de uma tese paradigmática

Verificando esses elementos comuns, percebe-se que tais resumos representa-
tivos da jurisprudência de certo órgão jurisdicional são sempre elaborados a partir 
da análise contida das partes dos acórdãos, porém encontram seu sentido apenas 
quando representam aquela norma geral aplicável a todas as hipóteses similares 
e idênticas que são submetidas à apreciação daquele órgão156. 

Isso porque não é o acórdão solucionando o caso concreto que traduzirá a 
jurisprudência de um órgão jurisdicional, e sim o posicionamento do tribunal 
exarado em um precedente. A fim de esclarecer a diferença entre acórdão e prece-
dente, LARENZ ensina que “o que constitui o precedente não é a decisão do caso concreto 
com força de caso julgado, mas a resposta dada pelo tribunal, na motivação da sentença, a 
uma questão de direito que se suscita de modo idêntico ou pelo menos comparável no caso 
a decidir agora”157.

A presente proposta sugere que a identificação desses elementos no corpo 
dos acórdãos seja feita sempre de maneira conjugada com a função desempenha-
da pelo precedente judicial, que é justamente a de servir, de maneira legítima e 
equânime, como parâmetro para a solução de casos com bases fáticas semelhantes, 
o que DWORKIN denomina de “força gravitacional do precedente”158. 

Ainda que resumos jurisprudenciais sejam concebidos para, de maneira 
sintética e informativa, suscitarem no pesquisador jurídico o interesse pela tese, a 
fim de que decida se deverá ou não recorrer à leitura do inteiro teor do documen-
to originário (o acórdão), deverá se manter fiel em relação à tese jurídica que ele 
busca transmitir sob um viés jurisprudencial. O resumo alcançará essa fidelidade 
oferecendo informações que sejam do interesse de toda a comunidade jurídica e 
que representem o entendimento firmado pelo órgão sobre determinada questão 
jurídica que foi a ele submetida, reiteradas vezes, por meio de um veículo repre-
sentativo daquele entendimento, que é o acórdão que soluciona a controvérsia 
levada ao julgador pelas partes interessadas.

Com isso, reforça-se a necessária distinção entre as metodologias propostas 
para a elaboração do próprio acórdão, texto que é produto exclusivo do magistrado 
no momento em que soluciona a controvérsia a ele apresentada pelas partes proces-

156 Remete-se ao conceito de jurisprudência formulado por Diniz (2003, p. 292).
157 Larenz (1969, p. 495). 
158 Dworkin (2002, p. 175). 



95

Revista ESA Barra da Tijuca - RJ

suais, e as metodologias que cuidam da extração dos elementos representativos do 
acórdão, ora visto como o documento originário, a fim de elaborar-se um resumo 
que relate as teses jurídicas nele contidas que irão representar o entendimento 
jurisprudencial de determinado órgão sobre um tema. 

É bem verdade que os dois raciocínios estão intrinsecamente ligados, en-
tretanto, a análise de sua elaboração possui limites bem distintos. Não se tem a 
pretensão, no presente artigo, de ensaiar critérios que ensinem o raciocínio jurídico 
de elaboração de uma decisão judicial pelo magistrado, pois se estaria fatalmen-
te imiscuindo no dilema dos limites da cognição do juiz. Também se correria o 
risco de tentar restringir quais seriam os fatos que deveriam ser considerados 
relevantes pelo juiz no momento do decote factual no voto, ou de limitar sua ação 
argumentativa no momento de motivar a decisão. Muito menos, pretende-se fazer 
um juízo de qual informação poderia ser considerada como questão jurídica pelo 
magistrado, que comumente a extrai da sequência de pedidos sobre algum bem 
da vida almejado pelas partes. Caso tal seara fosse adentrada, chegar-se-ia a uma 
espiral de análise que permitiria ao analista de jurisprudência combinar qualquer 
tipo de dado fornecido no acórdão, concedendo-lhe o alvitre de determinar o 
que é tese jurídica e o que não o é, bem como decidir se uma mesma informação 
seria tratada como fato relevante da tese, como motivação do voto ou ainda como 
questão jurídica.

A metodologia ora proposta é operacionalizada pela tarefa de decomposição 
do precedente. Tal tarefa não se trata de inovação.  No sistema de Common Law, 
é conhecida dos operadores de Direito anglo-saxônicos, vez que seu domínio é 
condição para o exercício das carreiras jurídicas. Acredita-se, entretanto, que se 
revela como uma nova proposta na medida em que vincula tais raciocínios ao 
processo analítico de escrita dos resumos jurisprudenciais159. Apresentam-se, a 
seguir, a decomposição desses elementos.

159 Nesse sentido, informa camargo (2012, p. 560) que “a cultura jurídica dos Estados Unidos requer 
que os alunos sejam ensinados a analisar casos para determinar os fatos relevantes, questões que a 
Corte precisa decidir, e os fundamentos que são apropriados para responder as questões jurídicas. 
Assim, o método de ensino de casos é um aspecto necessário do precedente vinculante (...). Assim 
sendo, muito do ensino jurídico americano concentra-se na análise das decisões publicadas à luz 
de decisões anteriores para reconhecer questões, fundamentos e precedentes. Essa abordagem 
realça a razão ou fundamento da decisão da Corte, bem como requer que a questão jurídica ou 
questões de um caso jurídico sejam articuladas no contexto dos fatos do caso.”.
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Identificação do problema jurídico

A atividade do analista de jurisprudência está estreitamente vinculada à 
questão de direito firmada necessariamente pelo magistrado como tal no voto 
que será objeto do resumo. Opina-se que nem mesmo o pedido da parte é quem 
estabelece definitivamente o problema jurídico, e sim o próprio autor do texto 
originário (o julgador). Isso, reforça-se, para fins de elaboração do resumo, pois 
nessa abordagem descabe inferir sobre a correção da própria decisão judicial. A 
partir da delimitação desse problema central (ou problemas centrais), se dedu-
zirá a questão de direito que emerge do precedente, o que viabilizará enunciar 
o entendimento sobre ela firmado pelo órgão julgador e a futura localização da 
tese jurídica que será registrada na base temática de jurisprudência desse órgão.

Segundo MARINONI, o precedente não se reduz ao acórdão que abordou 
uma questão jurídica com determinada aptidão, mas possui qualidades externas 
que transcendem ao conteúdo da própria decisão. Ele “é a primeira decisão que 
elabora a tese jurídica ou é a decisão que definitivamente a delineia, deixando-a 
cristalina”160.

A dedução do problema jurídico que revela as questões de direito submeti-
das à consideração do órgão julgador dependerá ainda da identificação dos fatos 
selecionados pelo magistrado como relevantes à solução jurídica do caso. 

Seleção dos fatos relevantes. A seleção dos fatos relevantes de um julgado 
poderá ser feita com o auxílio de dois métodos: a) pela abordagem de GOODHART 
quanto aos fatos materiais (material facts); e b) pela técnica do discrímen do caso 
(do inglês Distinguishing).

Abordagem de Goodhart quanto aos fatos materiais

Ao elaborar-se um resumo jurisprudencial sobre determinada teses jurídica 
inserta em um precedente, deve-se considerar não apenas os fatos que são relevan-
tes para a tese extraída, sob um ponto de vista jurisprudencial, mas também con-
siderar, no momento da decomposição do elemento, aquele quadro fático que foi 
estritamente considerado pelo magistrado no momento em que exarou o seu voto. 

160 Marinoni (2010, p. 216). 
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Tal afirmação implica dizer que outros fatos constantes da decisão judicial, 
tais como aqueles relatados pelas partes ou transcritos a título de mero relatório 
(tais como o registro de trechos fáticos de outros precedentes utilizados no corpo da 
decisão), poderão eventualmente ser considerados pelo analista de jurisprudência 
para o efeito de fazer-se uma interpretação coerente do texto como um todo, mas 
nunca para deles extrair-se a tese jurídica decomposta do julgado.

Segundo a Teoria dos Fatos Materiais de Goodhart, as razões de decidir de 
um precedente se traduzem pelos fatos considerados materiais pelo magistrado 
no momento da apreciação do caso concreto. Assim, para determinar o alcance 
do precedente em potencial, deve-se buscar aquilo que o juiz entendeu como re-
levante no momento da prolação do seu voto. O julgador analisa a narração dos 
fatos trazida pelas partes e elege alguns de seus elementos como relevantes, em 
detrimento de outros, conformando-lhes com o quadro normativo do julgado.  
Dessa forma, o juiz profere sua decisão a partir de uma determinada interpretação 
dos fatos trazidos à sua apreciação161.

O próprio GOODHART assim defende tal concepção:

O mesmo conjunto de fatos pode se apresentar de modo comple-
tamente diferente para duas pessoas distintas. O juiz chega à sua 
conclusão a partir de uma massa de fatos selecionada por si como 
relevantes a partir de um conjunto maior de fatos, alguns dos quais 
podem parecer relevantes para o homem médio, mas que para aos 
olhos do advogado se mostram irrelevantes. O juiz, assim, chega à 
sua conclusão a partir dos fatos como ele os vê. É sobre esses fatos 
que ele baseia seu julgamento, não sobre quaisquer outros. Disso 
segue-se que nossa tarefa, quando estivermos analisando um caso, 
não é identificar os fatos e a conclusão, mas identificar os fatos ma-
teriais como vistos pelo juiz e sua conclusão.162

Técnica do discrímen do caso (Distinguishing)

Além de manter a fidelidade com os fatos materiais selecionados pelo ma-
gistrado no precedente, o resumo deve registrar em seu corpo aqueles fatos que 
podem ser identificados como potencialmente iguais em futuros precedentes, de 
tal forma que o pesquisador jurídico possa inferir que entre o precedente localiza-

161 Cf. Rodrigues (2012, p.8). 
162 Goodhart apud Ibid.
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do em seu resultado de busca e o caso que ainda depende de solução pelo órgão 
jurisdicional existe (ou não) uma igualdade jurídica. 

Para se localizar a semelhança factual juridicamente relevante, determina-
se quais fatos são relevantes fazendo um sopesamento hipotético entre os fatos 
que se apresentam no acórdão que está sendo analisado e os fatos que deverão 
constar em um resumo jurisprudencial e que poderão ser úteis e a outras situações 
similares àquela que circunda a questão de direito identificada. Trata-se de um 
esforço constante do analista de jurisprudência de, invocando uma interpretação 
razoável, distinguir entre os fatos que desbordam da tese jurídica e aqueles que 
se afiguram como meras particularidades do caso concreto e que não possuem 
relevância jurisprudencial, revelando-se de pouco interesse à comunidade jurídica. 

A metodologia proposta inspira-se na técnica do distinguishing, utilizada pelos 
magistrados no sistema de Common Law a fim de criar solução própria para o caso 
quando, mediante comparação, constatam a presença de uma particularidade 
relevante que o diferencie do precedente paradigma.163

Infere-se da técnica que dois casos poderão ser juridicamente iguais ainda 
que sejam diferentes em alguns aspectos fáticos irrelevantes. CAMARGO melhor 
explicita essa característica ao ensinar que

Para que dois casos sejam iguais não é necessário que a igualdade 
seja absoluta, isto é, em todos os aspectos, em todos os detalhes. 
Diante de um novo caso, é preciso identificar o ponto efetivamente 
nuclear do precedente invocado de modo a possibilitar ou não o seu 
enquadramento ao caso em exame, pois, como sempre há uma ou 
outra minúcia a distinguir dois processos, a imposição da condição 
de ocorrência de exata, total e irrestrita similitude entre novo caso 
e caso paradigma, inviabilizaria totalmente o sistema de respeito 
aos precedentes. Como há diferenças que são irrelevantes para 
a comparação da questão jurídica, estas devem ser desprezadas. 
Esse juízo de valor será sempre feito pela parte no ato de postular 
com base em precedente ou no ato do juiz de decidir com base em 
antecedente judiciário.164

A utilidade da técnica do discrímen no momento da seleção dos fatos rele-
vantes da tese que será representada no resumo jurisprudencial é permitir que o 
pesquisador jurídico detecte, mediante a leitura da tese, a base fática que seja sufi-
cientemente igual entre o caso que ainda será levado à apreciação do órgão julgador 
e aqueles precedentes que foram oferecidos na base de pesquisa de jurisprudência 

163 Cadore apud Mancuso (2010, p. 29). 
164 Camargo (2012, p. 565). 
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do órgão para representarem determinada tese jurídica. Permite, de igual forma, 
que o usuário detecte que as bases fáticas são juridicamente distintas, o que o fará 
concluir ser aquele precedente oferecido inservível ao seu interesse de pesquisa.

Essa utilidade se justifica ainda no auxílio ao pesquisador jurídico que neces-
sita localizar o entendimento divergente entre órgãos fracionários de um mesmo 
tribunal ou entre tribunais diferentes por meio das teses jurídicas firmadas nos 
precedentes pesquisados. 

Quanto a esse último ponto, ressalta-se que existem recursos judiciais nos 
tribunais superiores que exigem como pressuposto para sua admissibilidade a 
comprovação da similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma, como 
é o caso do Recurso Especial fundado na interpretação divergente da lei federal 
realizada por outro tribunal165, e dos Embargos de Divergência interpostos em 
Recurso Especial e em Recurso Extraordinário166. Em tais casos, a igualdade fática 
entre os acórdãos confrontados não precisa ocorrer em minúcias, mas naquilo 
que for essencial, pois, conforme ALEXY, “nunca há dois casos completamente iguais. 
Sempre se encontrará uma diferença. O verdadeiro problema se transfere, por isso, à de-
terminação da relevância das diferenças.”167

Cabe, assim, ao analista de jurisprudência no momento de elaboração do 
resumo jurisprudencial, oferecer as informações quanto aos fatos relevantes à 
tese jurídica dentro dos limites desse raciocínio, ou seja, não descer à descrição 
de minúcias que descaracterizem a igualdade jurídica potencial com outros pre-
cedentes que tratam da mesma questão jurídica; e guardar coerência com os fatos 
materiais selecionados pelo magistrado na solução do caso descrito no acórdão.

Motivos determinantes da decisão

Prosseguindo na análise de decomposição do precedente, verifica-se ser este 
“a regra jurídica utilizada por órgão jurisdicional em decisão pronunciada e publicada em 
momento anterior, que será utilizada como fundamento jurídico de posterior decisão que 
contenha controvérsia análoga ou idêntica”.168 

Ao analisar o acórdão isoladamente, identificam-se diversos fundamentos 

165 Constituição Federal de 1988, artigo 105, inciso III, alínea “c”.
166 Código de Processo Civil, art. 496, inciso VIII.
167 Alexy apud Camargo (2012, p. 600). 
168 Cf. Chassoni apud Abboud (2012, p. 514). 
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que justificam o posicionamento adotado pelo magistrado na solução do caso 
concreto. Isso porque, no Brasil, é mandamento constitucional a devida motivação 
das decisões judiciais. Entretanto, sob um viés jurisprudencial, considerando-se a 
função do precedente como essa regra jurídica citada, tem-se que a fundamentação 
não é sinônimo das razões de decidir do acórdão, estas sim relevantes para fins 
de extração das teses jurídicas que representarão o entendimento jurisprudencial 
de determinado órgão jurisdicional.

MARINONI ensina que 

A razão de decidir, numa primeira perspectiva, é a tese jurídica ou 
a interpretação da norma consagrada na decisão. De modo que a 
razão de decidir certamente não se confunde com a fundamenta-
ção, mas nela se encontra. Ademais, a fundamentação não só pode 
conter várias teses jurídicas, como também considerá-las de modo 
diferenciado, sem dar igual atenção a todas. Além disso, a decisão, 
como é óbvio, não possui em seu conteúdo apenas teses jurídicas, 
mas igualmente abordagens periféricas, irrelevantes enquanto vistas 
como necessárias à decisão do caso169.

Para bem compreender a diferença entre o que sejam as razões de decidir e 
outras considerações periféricas dentro da fundamentação do acórdão, torna-se 
necessário buscar em uma técnica consagrada do Common Law a diferenciação 
entre ratio decidendi e obter dictum.

Conforme lição de RENÉ DAVID,

“(...) É a ratio decidendi que vincula o julgador pela vertical e hori-
zontal stare decisis. O essencial da ratio decidendi ou holding são os 
princípios de direito positivo aplicáveis ao caso sub judice. Somente 
pronunciamento de direito necessário à decisão de um caso particular 
constituem a ratio decidendi. (...)
Por oposição, sendo a ratio decidendi ou holding dos princípios de 
direito indispensáveis para a decisão do caso concreto, o obiter 
dictum consiste de declarações prescindíveis, de fato ou de direito, 
expendidas pelo julgador a título explicativo, exemplificativo ou 
explanatório.”170 

Dessa forma, a ratio decidendi ou holding, núcleo essencial da decisão, apesar de 
poder ser encontrada com o auxílio da fundamentação, com ela não se confunde. 
O resumo jurisprudencial só deverá trazer para seu corpo, como razões de decidir, 
aquele fundamento específico, o holding, pois a função do resumo é trazer a tese 

169 Marinoni (2010, p. 222). 
170 David apud Sgarbossa e Jensen (2012).
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jurídica firmada no julgado como entendimento do órgão jurisdicional (plenário 
ou fracionário). É bem verdade que outras informações têm sua riqueza jurídica, 
podendo ser interessantes para serem desenvolvidas, talvez, numa obra doutriná-
ria, mas não para servirem de elemento integrante do resumo que visa a transmitir 
o entendimento do que foi efetivamente apreciado e julgado pelo órgão, de forma 
a representar seu entendimento jurisprudencial (stare decisis) sobre a questão. 

Diante disso, a metodologia que ora se sugere afirma que não é toda fun-
damentação trazida pelo acórdão que deverá constar no resumo jurisprudencial. 
Como o objetivo do resumo é transmitir as teses jurídicas firmadas pelo órgão 
jurisdicional por meio das informações contidas no acórdão, apenas a conclusão 
jurídica generalizável e possível de ser associada a outros casos semelhantes deverá 
ser retirada do precedente. 

Isso se torna mais claro naquelas espécies de resumo jurisprudencial que 
sintetizam a tese jurídica não de um acórdão apenas, mas de um conjunto de 
acórdãos que irão firmar o entendimento do tribunal sobre determinado tema. 
Entretanto, mesmo quando o propósito do resumo seja transmitir aquilo que foi 
decidido no acórdão analisado de per si, o analista de jurisprudência deve ter em 
mente que seu trabalho é sintetizar a tese jurídica, e não compilar as informações 
relatadas no acórdão, como se estivesse elaborando um mero sumário da história 
procedimental do caso. Assim, ainda que pretenda registrar o posicionamento de 
um magistrado específico, não deve perder a visão de que aquele julgado é um 
paradigma quanto à tese jurídica que ele exprime.

Por fim, caso haja na motivação do acórdão fundamentos utilizados como 
razões de decidir e outros tipos de considerações, caso o resumo deseje registrar 
as obter dicta, deverá destacar que o está fazendo, e nunca trazê-las juntamente 
com os motivos determinantes da decisão, indistintamente.

Posicionamento do órgão julgador

A identificação do posicionamento do órgão julgador nada mais é do que 
o entendimento trazido no precedente sobre o problema a ele submetido para 
solução do caso concreto, do qual se extrai a tese jurídica firmada no órgão. É 
verificado pela leitura integral do acórdão, porém a parte dispositiva do voto 
geralmente o explicita. 

Não se confunde com a resposta conferida às partes para solucionar as 
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questões que não são de interesse para a comunidade jurídica sob um viés juris-
prudencial, mas expressa, por meio do acórdão, a tendência de julgamento do 
próprio órgão julgador, seja este fracionário ou plenário, uma vez que o acórdão 
é uma decisão colegiada, ainda que o voto seja em regra redigido pelo seu relator.  
Essa tendência é expressa pela expressão latina “stare decisis et non quieta movere”, 
traduzindo-se no enunciado de que “não se deve alterar aquilo que já foi decidido”.
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CONCLUSÃO

Buscou-se analisar como resumos jurisprudenciais podem possibilitar aos 
operadores do Direito a identificação das teses jurídicas contidas em acórdãos, 
de forma a auxiliar a compreensão do entendimento jurisprudencial firmado por 
certo órgão jurisdicional em seus precedentes paradigmáticos.

Observando-se que diversas bases de pesquisa de jurisprudência, nacionais 
e estrangeiras, mantidas por entes públicos ou por editores comerciais privados, 
oferecem vários tipos de relatórios contendo um resumo informativo sobre o 
raciocínio jurídico do acórdão depreendido de sua leitura e com o propósito espe-
cífico de representar o entendimento jurisprudencial de certo órgão jurisdicional, 
propôs-se o conceito de resumo jurisprudencial, bem como uma classificação das 
diversas espécies de resumos jurisprudenciais, apresentando-se, por fim, algumas 
metodologias de análise para sua elaboração.

Após realizar esse estudo comparativo, o presente artigo propôs uma me-
todologia sugerindo que a identificação desses elementos no corpo dos acórdãos 
seja feita sempre de maneira conjugada com a função desempenhada pelo pre-
cedente judicial, que é a de servir como parâmetro para a solução de casos com 
bases fáticas semelhantes. 

A proposta é operacionalizada pela tarefa de decomposição do precedente, 
vinculando-a ao processo analítico de escrita dos resumos jurisprudenciais. Assim, 
a decomposição compreenderia a identificação do problema jurídico enfrentado 
pelo julgador; a seleção dos fatos relevantes, auxiliada pela abordagem de GOO-
DHART quanto aos fatos materiais (material facts) e pela técnica do discrímen do 
caso (distinguishing); a localização dos motivos determinantes da decisão, que po-
derá ser feita tomando por base a distinção entre as obter dicta e a ratio decidendi do 
julgado; e a identificação do posicionamento do órgão julgador quanto à questão 
de direito suscitada.

Buscou-se, por meio de uma análise empírica e comparativa, estabelecer cri-
térios capazes de direcionar o raciocínio jurídico do analista de jurisprudência no 
momento de analisar os precedentes judiciais, para fins de elaboração do resumo 
jurisprudencial das teses jurídicas neles contidas.

Conclui-se o presente artigo afirmando que é natural que resumos jurispru-
denciais, ao fornecerem informações referentes às teses jurídicas de um deter-
minado tribunal, devam ser lidos com as ressalvas necessárias pelo pesquisador 
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jurídico, pois são feitos por especialistas que interpretam e elaboram textos com 
base em um primeiro documento, os acórdãos, textos estes que não substituem a 
consulta ao próprio documento originário, emanado da atividade jurisdicional. 
Afinal, os resumos jurisprudenciais estão sujeitos a erros como sói a qualquer 
atividade analítica que envolva a interpretação de textos. Entretanto, com base 
em metodologias científicas de extração dos elementos das teses jurídicas, tais 
equívocos podem ser minimizados. 
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