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ix

Apresentação

temos a honra de le�ar a público o li�ro direito empresarial 
atual, que foi idealizado e organizado para comemorar o 18° ani-
�ersário da sociedade de ad�ogados rolim, viotti & leite Campos 
ad�ogados. 

o li�ro contém 22 artigos, dispostos em 496 páginas. todos 
os artigos, nacionais e estrangeiros, são inéditos e foram escritos 
por sócios e ad�ogados do escritório. eles �ersam sobre assuntos 
�ariados de direito tributário, societário, ambiental, aeronáuti-
co, regulatório, aduaneiro, in�estimento estrangeiro, arbitragem 
e infraestrutura, a saber:

1) Alessandro Mendes Cardoso e Eloi Vasconcelos de Olivei-
ra escre�eram o artigo Interpretação Jurídica dos Institutos da 
Pena de Perdimento e do Ex-tarifário, em que analisam os pa-
râmetros de interpretação jurídica aplicá�eis aos institutos da pena 
de perdimento e do ex-tarifário, a partir da legislação em �igor e, 
principalmente, da jurisprudência dos tribunais;

2) André Maruch elaborou o artigo Consumer Protection for 
Air Passengers in Cases of Natural Phenomena, que �ersa sobre 
as normas internacionais que regulam as possibilidades e limites de 
indenização de passageiros de empresas aéreas por danos impostos 
a eles em �irtude da ocorrência de fenômenos naturais, tais como 
erupções de �ulcões e demais intempéries;

3) Armênio Lopes Correia e Carla de Ávila Nascimento redi-
giram o artigo Impossibilidade da Exigência do ICMS nas Liga-
ções Telefônicas Realizadas Mediante Fraude, em que analisam 
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x

decisão do superior tribunal de Justiça que entendeu ser de�ido o 
iCms sobre o sinal telefônico furtado mediante “clonagem”;

4) Cristiano Augusto G. Viotti e Carolina Queiroz P. D. de 
Melo escre�am o artigo Encargos e Tributos do Setor Elétrico: 
Incidências Cumulativas e Interferência da Política Fiscal, em 
que tratam das distorções geradas pela falta de integração entre as 
políticas tributária e regulatória do setor elétrico, com foco no no�o 
encargo setorial criado pela lei nº 12.111/09, correspondente ao 
adicional de 0,3% sobre a receita operacional líquida das distribui-
doras de energia;

5) Diogo Leite de Campos escre�eu o artigo Securitização 
(Titularização) de Créditos Futuros (em Direito Português), 
em que coloca o problema de saber que características têm de ter 
esses créditos: embora futuros, têm de ter consistência atual que 
permita sua transferência e a�aliação. depois, quando nascem, sur-
gem no patrimônio do cedente, sendo transferidos imediatamente 
para o cessionário? ou nascem imediatamente no patrimônio do 
cessionário?

6) Eduardo Baistrocchi elaborou o artigo Transfer Pricing 
Dispute Resolution (1842-2011): Towards a Global Convergen-
ce that Will Include Brazil?, em que defende que a globalização 
e o crescimento dos bens intangí�eis pro�ocaram fundamental im-
pacto na e�olução das regras de transfer princing nos países de-
sen�ol�idos e que os países em desen�ol�imento, como Brasil e 
Chile, �êm seguindo o mesmo caminho, uns mais rápidos, outros 
de forma mais lenta; 

7) Fábio Appendino, Alessandra Rezende Torres e André 
Maruch redigiram o artigo Conflito de Interesses nos Contratos 
entre Partes Relacionadas na Jurisprudência da CVM, em que 
examinam a e�olução da jurisprudência da Comissão de valores 
mobiliários-Cvm sobre as interpretações e os limites aplicá�eis 
às hipóteses de conflitos de interesses relativas aos contratos entre 
partes relacionadas;

8) Fábio Appendino, Marina Ferrara e André Maruch es-
cre�eram o artigo Aquisição e Arrendamento de Imóveis Rurais 
por Pessoas Jurídicas Brasileiras com Capital Majoritário Es-
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trangeiro, em que analisam a legalidade e os impactos trazidos por 
parecer da ad�ocacia geral da união-agu que impôs restrições 
ou impediu a aquisição e o arrendamento de imó�eis rurais por 
pessoas jurídicas brasileiras controladas por estrangeiros; 

9) Flávia Siqueira Costa Pereira e Helvécio Franco Maia 
Júnior elaboraram o artigo O Projeto do Novo Código de Pro-
cesso Civil e a Tutela da Evidência: Aspectos Relevantes para 
as Demandas Tributárias, que versa sobre as modificações pro-
postas pelo projeto de No�o Código de processo Ci�il à tutela da 
evidência, a fim de verificar seus impactos na seara tributária;

10) Frederico de Almeida Fonseca e Ana Carolina Moreira 
Garcia elaboraram o artigo A Inovação Tecnológica no Contexto 
dos Incentivos Fiscais da Lei do Bem. A Experiência Brasilei-
ra, que �ersa sobre ino�ação tecnológica no contexto da lei n° 
11.196/05, conhecida como “lei do Bem”, que criou di�ersas me-
didas de desoneração tributária para as empresas que in�estem em 
produtos e processos considerados ino�adores;

11) João Dácio Rolim redigiu o artigo A Internacionalização 
do Direito e a Arbitragem Pública e Privada no Brasil como 
Fatores Positivos para o Desenvolvimento Econômico e Social, 
em que ressalta a importância dos tratados internacionais celebra-
dos pelo Brasil e da aplicação e reconhecimento da arbitragem no 
Brasil para qualificá-lo juridicamente como bom receptor de inves-
timento estrangeiro;

12) Leonardo Pereira Lamego escre�eu o artigo Principais 
Instrumentos de Gestão de Resíduos Sólidos Industriais à Luz 
da Lei Federal nº 12.305/2010, em que examina os instrumen-
tos de gestão de resíduos sólidos industriais pre�istos na política 
Nacional de resíduos sólidos (lei nº 12.305/2010) que possuem 
maior rele�ância e aplicabilidade no setor produti�o industrial;

13) Gustavo Niskier e Leonardo Pereira Lamego redigiram o 
artigo Reserva Legal e Licenciamento Ambiental das Atividades 
Minerárias: Análise da Exigência da Averbação como Condição 
para a Mineração, que �isa demonstrar a ilegalidade e a falta de 
razoabilidade em se condicionar o licenciamento ou concessão de 

Livro 1.indb   11 23/11/2011   15:26:41



xii

autorizações ambientais para a ati�idade de pesquisa mineral à regu-
larização da reser�a legal no imó�el rural de terceiros;

14) Luis Gustavo Miranda de Oliveira escre�eu o artigo 
Contratos de Construção: Alocação de Riscos e Integração en-
tre Projeto e Contrato, cujo propósito geral é relacionar a tecno-
logia dos contratos à do gerenciamento de projetos, como forma 
de alocação de riscos, redução de perdas e integração da equipe 
en�ol�ida em projetos de construção;

15) Luis Gustavo Miranda de Oliveira também escre�eu o 
artigo Relacionando Parceria Público Privada e Project Finan-
ce, que a�alia os instrumentos de Project Finance que podem ser 
utilizados em projetos de parcerias público-pri�adas. 

16) Marciano Seabra de Godoi e Daniela Silveira Lara ela-
boram o artigo A Inconstitucionalidade da Cobrança da Contri-
buição à Empresa Brasil de Comunicação Criada pela Lei n° 
11.652/2008 das Empresas Prestadoras de Serviços de Teleco-
municação, em que apontam as inconstitucionalidades da lei n° 
11.652/2008 que criou a contribuição destinada à empresa Brasil 
de Comunicação (eBC);

17) Maria João Rolim e Gilberto Ayres Moreira escre�eram o 
artigo Energy services and Trade Liberalization: the Limits of the 
WTO General Agreement on Trade in Services – GATS, em que 
propõe a necessidade de serem celebrados tratados para estruturar e 
regular a prestação de ser�iços de energia nos países, já que as normas 
da organização mundial do Comércio-omC são inadequadas para li-
darem com as especificidades do setor elétrico, além de inflexíveis;

18) Natália Miranda Sadi, Deliana Salomão de Castro e 
Mariana Belisário dos Santos elaboraram o artigo A Adoção da 
Poison Pill Estatutária no Brasil – os Riscos da Importação do 
Modelo Americano, em que examinam as poison pills e os efeitos 
decorrentes de sua adoção pelas empresas brasileiras, demonstran-
do como a utilização de instrumentos importados de outros países 
pode ser incompatí�el com a realidade do mercado brasileiro e, 
portanto, noci�a aos seus interesses;

19) Rafael Santiago Costa redigiu o artigo Sigilo Bancário: 
uma Abordagem Atual, em que examina a e�olução jurispruden-
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cial acerca do sigilo bancário e a possibilidade de sua quebra inde-
pendentemente de ordem judicial. especial enfoque é dado às recen-
tes e antagônicas decisões proferidas pelo supremo tribunal federal 
na ação Cautelar nº 33 e no recurso extraordinário nº 389.808;

20) Rafael Santiago Costa e Raphael Silva Rodrigues elabo-
ram o artigo Repercussão Penal da Inadimplência Tributária: 
Tratamento Legal e Jurisprudencial, em que analisam os efeitos 
da inadimplência tributária na seara penal, tratando tanto de ques-
tões já mais pacificadas sobre o tema, como de outras ainda caren-
tes de análise doutrinária e jurisprudencial;

21) Ricardo Alvarenga escre�eu o artigo Panorama do Se-
tor Aeroportuário no Brasil, que aborda os problemas existentes 
na infraestrutura aeroportuária brasileira sob a gestão da empresa 
Brasileira de infraestrutura aeroportuária-iNfraero e das alter-
nati�as para aprimorá-la.

22) Tathiana de Souza Pedrosa e Paulo Honório de Castro 
Júnior escre�eram o artigo Natureza e Efeitos da Confissão e 
Renúncia em Matéria Tributária, em que analisam a natureza da 
confissão e renúncia em matéria tributária, bem como os seus efeitos 
e os meios processuais cabí�eis para a rediscussão do crédito tribu-
tário ilegal ou inconstitucional incluído em parcelamento fiscal.

Nesses 18 anos o escritório cresceu e mudou muito, sem perder 
a essência. em 1993, seu sócio fundador, João dácio rolim, então 
com 10 anos de experiência na ad�ocacia, deu início ao escritório, 
que ocupa�a uma sala comercial e atua�a com contencioso e con-
sultoria tributária. manti�emos, dessa época, a irrestrita dedicação 
aos clientes, os mais ele�ados padrões éticos e o saudá�el ambiente 
de trabalho. 

Hoje atuamos atra�és de seis unidades, sendo cinco no Brasil 
(Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, rio de Janeiro e são paulo) e 
uma em portugal (lisboa), além de um consultor na inglaterra. Con-
tamos com equipes multidisciplinares, com atuação nacional e inter-
nacional, tanto em consultoria quanto em contencioso, em direito 
empresarial, focadas em tributário, societário, ambiental, aeronáu-
tico, regulatório (energia, telecom e mineração), Comércio interna-
cional, Concorrencial, Cí�el, imobiliário, Consumidor, arbitragem e 
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infraestrutura. Cento e �inte e cinco (125) sócios e ad�ogados, além 
dos estagiários, paralegais e profissionais de apoio, são responsáveis, 
direta e indiretamente, pelo atendimento de nossos clientes, o ati�o 
mais �alioso do escritório. em uma frase: aliamos nossa experiência 
internacional às raízes do conhecimento local.

acreditamos que o equilíbrio entre a prática e a academia seja 
a medida adequada para o exercício de uma ad�ocacia moderna e 
de excelência. muitos de nossos sócios e ad�ogados têm formação 
complementar ao direito, como economia, contabilidade e adminis-
tração de empresas. a grande maioria já cursou – ou está cursando 
– especialização, mestrado e/ou doutorado, no Brasil ou no exterior. 

o escritório, seus sócios e ad�ogados têm sido reconhecidos 
como uns dos mais prestigiados do país pela Chambers and Part-
ners Latin America e Global, International Tax Review Global Tax 
e Análise Advocacia, três dos mais importantes rankings de escri-
tórios de ad�ocacia no Brasil e no exterior.

especial agradecimento é endereçado aos nossos clientes que, 
durante esses 18 anos de existência do Escritório, confiaram e con-
tinuam nos confiando o assessoramento jurídico de seus complexos 
negócios e litígios. este li�ro é uma pequena retribuição e espera-
mos que ele possa ser útil aos ad�ogados de seus departamentos 
jurídicos – ou que pelo menos fomente o debate interno. 

outro agradecimento, não menos importante, é destinado à nos-
sa equipe: sócios, advogados, estagiários, paralegais e profissio-
nais de apoio. sem o esforço, a dedicação e o comprometimento 
de cada um de �ocês não seria possí�el construir a sociedade de 
ad�ogados que construímos: sustentá�el, meritocrática e aberta às 
futuras gerações. 

21 de no�embro de 2011
João dácio rolim
fabio appendino

luciana goulart f. saliba
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Interpretação Jurídica dos Institutos da Pena 
de Perdimento e do Ex-tarifário

alessandro mendes Cardoso1

eloi vasconcelos de oli�eira2

I.	 Introdução

o direito aduaneiro é um conjunto de normas e princípios 
que regulamentam a política aduaneira, disciplinando a forma 
como se procede o comércio exterior, tendo em �ista parâmetros 
de políticas internacional, industrial, cambial e outras finalidades 
públicas. 

Nos termos do inciso viii do artigo 22 da Constituição federal, 
cabe à união federal legislar sobre “comércio exterior e interes-
tadual”. Já o seu artigo 237 dispõe que “a fiscalização e o controle 
sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazen-
dários nacionais, serão exercidos pelo ministério da fazenda.”

1 sócio do escritório rv&lC ad�ogados. mestre em direito tributário pela uni-
�ersidade federal de minas gerais (ufmg) e pós-graduado em direito de em-
presas pelo instituto de educação Continuada da pontifícia uni�ersidade Cató-
lica de minas gerais (ieC puC minas). graduado em direito pela uni�ersidade 
federal de minas gerais (ufmg). professor de direito tributário em cursos de 
graduação e de disciplinas de direito tributário nos cursos de pós-graduação 
da fundação getúlio vargas (fgv) e do instituto de educação Continuada da 
pontifícia uni�ersidade Católica de minas gerais (ieC puC minas).

2 pós-graduado em direito tributário pelo instituto Brasileiro de estudos tribu-
tários (iBet). mBa em gestão de Comércio exterior e Negócios internacionais 
pela fundação getúlio vargas (fgv) – em curso e graduado em direito pela 
faculdade de direito milton Campos. 
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o direito empresarial atual

2

a disciplina jurídica do comércio exterior abrange di�ersos ob-
jeti�os e interesses, os quais podem ser sintetizados em quatro re-
lações jurídicas principais: 

 a) de cunho formal ou procedimental, referentes às regras que 
disciplinam os atos ou omissões instituídos em prol da fisca-
lização aduaneira; 

 b) de cunho fiscal, referente à incidência dos tributos que têm 
como fato gerador materialidades �inculadas ao comércio 
exterior; 

 c) referentes a políticas de comércio exterior, que �isam fomen-
tar o comércio exterior nacional, ampliando a participação 
nacional no âmbito internacional; 

 d) de cunho sancionador, com a instituição e regulamentação de 
multas e penalidades que objeti�am a indução ao cumprimen-
to de suas regras e penalização das condutas infringentes. 

de�ido ao seu caráter regulamentar e procedimental, o direito 
aduaneiro é exteriorizado em di�ersas normas, sendo muitas de 
caráter infralegal. a dinâmica econômica e comercial também de-
termina uma produção normati�a constante, o que demanda uma 
especialização dos operadores desse ramo de atuação. 

entre as normas mais rele�antes, destaca-se o decreto-lei nº 
37/1966, que, recepcionado como lei ordinária, dispõe sobre o im-
posto de importação e os procedimentos aduaneiros. Já o regula-
mento aduaneiro (atualmente o decreto nº 6.759/09) consolida a 
legislação infraconstitucional que trata da administração das ati�i-
dades aduaneiras, da fiscalização, do controle e da tributação das 
operações de comércio exterior.

o direito aduaneiro apresenta institutos próprios, que deman-
dam a atividade do intérprete na definição dos seus contornos jurí-
dicos, pressupostos e limites de aplicação. 

e para esse trabalho, se propôs a análise de dois institutos impor-
tantes na dinâmica aduaneira: a pena de perdimento e o ex-tarifário.

O primeiro se refere à penalidade específica do direito adua-
neiro, que pela gra�idade tem gerado muitas contro�érsias na sua 
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aplicação, demandando a ati�idade do poder Judiciário na sua in-
terpretação e balizamento da sua aplicação. 

Já o segundo trata de mecanismo de política industrial e adua-
neira, que �isa diminuir o custo de importação de bens necessários 
ao aperfeiçoamento das empresas brasileiras, estando inserido na 
política industrial do país.

o objeti�o do trabalho não é esgotar o tema, mas sim indicar 
os parâmetros de interpretação jurídica desses institutos, principal-
mente a efeti�ada pela jurisprudência dos tribunais.

II.	 Pena	de	PerdImento	

a pena de perdimento está inserida dentro do poder de polícia 
do estado, tendo o objeti�o de penalizar condutas que produzem 
ou tem potencial de dano muito rele�ante para a manutenção da 
segurança e políticas aduaneiras.

além desse caráter, tem também a característica de sanção tri-
butária, que �isa a garantia da incidência dos tributos aduaneiros, 
desestimulado práticas como o descaminho e o contrabando. 

Como se trata de medida extrema, que penaliza o sujeito com 
a perda do direito constitucional de propriedade, a pena de perdi-
mento de�e ser aplicada rigorosamente dentro dos seus pressupos-
tos legais, interpretando-se ainda cada caso concreto em face dos 
parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 

o direito de propriedade é uma das balizas do sistema constitu-
cional brasileiro, dispondo o inciso xxiii do artigo 5º da Consti-
tuição que “é garantido o direito de propriedade”, e o inciso iv do 
artigo 150 que é vedado “utilizar tributo com efeito de confisco”. 

a base constitucional na pena de perdimento, por sua �ez, se 
encontra no inciso xlvi do artigo 5º, que determina a competência 
da lei para regulamentar a indi�idualização da pena e a adoção da 
sanção referente à perda de bens. 

dessa forma, o perdimento de�e decorrer de expressa pre�isão 
legal, que determina os pressupostos de sua aplicação, de�e estar 
vinculado a condutas cuja nocividade para a sociedade justifique a 
relati�ização do direito de propriedade. 
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a base legal da pena de perdimento se encontra pre�ista nos 
artigos 105 do decreto-lei nº 37, de 18 de no�embro de 1966, 
e 23 do decreto-lei nº 1.455/76 (com a redação dada pela lei nº 
10.637/02), �erbis:

Art . 105. aplica-se a pena de perda da mercadoria: 

[...]

iv – existente a bordo do �eículo, sem registro um manifesto, em 
documento de efeito equi�alente ou em outras declarações;

“art 23. Consideram-se dano ao erário as infrações relati�as às 
mercadorias: 

i – importadas, ao desamparo de guia de importação ou documen-
to de efeito equi�alente, quando a sua emissão esti�er �edada ou 
suspensa na forma da legislação específica em vigor;

ii – importadas e que forem consideradas abandonadas pelo de-
curso do prazo de permanência em recintos alfandegados nas se-
guintes condições:

a) 90 (no�enta) dias após a descarga, sem que tenha sido iniciado 
o seu despacho; ou

b) 60 (sessenta) dias da data da interrupção do despacho por ação 
ou omissão do importador ou seu representante; ou

c) 60 (sessenta) dias da data da notificação a que se refere o artigo 
56 do decreto-iei número 37, de 18 de no�embro de 1966, nos 
casos pre�istos no artigo 55 do mesmo decreto-lei; ou

d) 45 (quarenta e cinco) dias após esgotar-se o prazo fixado para 
permanência em entreposto aduaneiro ou recinto alfandegado si-
tuado na zona secundária.

iii – trazidas do exterior como bagagem, acompanhada ou desa-
companhada e que permanecerem nos recintos alfandegados por 
prazo superior a 45 (quarenta e cinco) dias, sem que o passageiro 
inicie a promoção, do seu desembaraço;

iv – enquadradas nas hipóteses pre�istas nas alíneas “ a “ e “ b “ 
do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos i a xix do artigo 
105, do decreto-lei número 37, de 18 de no�embro de 1966.

v – estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na 
hipótese de ocultação do sujeito passi�o, do real �endedor, com-
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prador ou de responsá�el pela operação, mediante fraude ou simu-
lação, inclusi�e a interposição fraudulenta de terceiros. 

 [...]

1o – o dano ao erário decorrente das infrações pre�istas no caput deste 
artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias. 

Já o regulamento aduaneiro em �igor trata nos seus artigos 
688, 689 e 700, respecti�amente das penas de perdimento de �eí-
culo, de mercadoria e de moeda.

a autoridade aduaneira está �inculada às pre�isões legais das 
situações que, uma �ez ocorridas, podem pro�ocar a determinação 
da pena de perdimento. 

No caso da decretação do perdimento de mercadoria importa-
da, as hipóteses legais mais rele�antes se referem a situações em 
que a sua entrada ou permanência no país se deu de forma ilegal, 
fraudulenta ou artificiosa, configurando-se dano ao erário ou à fis-
calização aduaneira.

partindo-se das disposições dos incisos do artigo 689 do re-
gulamento aduaneiro, destacam-se as seguintes situações que en-
�ol�a mercadoria: estrangeira ou nacional, na importação ou na 
exportação, se qualquer documento necessário ao seu embarque 
ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado; estrangeira, 
que apresente característica essencial falsificada ou adulterada, que 
impeça ou dificulte sua identificação, ainda que a falsificação ou a 
adulteração não influa no seu tratamento tributário ou cambial; es-
trangeira, encontrada ao abandono, desacompanhada de pro�a do 
pagamento dos tributos aduaneiros; estrangeira, exposta à �enda, 
depositada ou em circulação comercial no país, se não for feita 
pro�a de sua importação regular; estrangeira, já desembaraçada 
e cujos tributos aduaneiros tenham sido pagos apenas em parte, 
mediante artifício doloso; estrangeira, chegada ao país com falsa 
declaração de conteúdo; constante de remessa postal internacio-
nal com falsa declaração de conteúdo; estrangeira ou nacional, na 
importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujei-
to passi�o, do real �endedor, comprador ou de responsá�el pela 
operação, mediante fraude ou simulação, inclusi�e a interposição 
fraudulenta de terceiros.
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tendo em �ista a sua natureza de sanção extrema, o instituto da 
pena de perdimento de�e ser interpretado e aplicado de forma pro-
porcional, tendo em vista substancialmente a correta identificação 
da existência efeti�a de “dano ao erário” e a pro�a da existência no 
caso concreto de dolo do agente �isando a infração da norma adua-
neira e tributária. a busca e compro�ação de tais pressupostos de�e 
ser efeti�ada no curso de processo administrati�o regular, no qual 
se assegure ao contribuinte o exercício pleno do direito de defesa. 

sobre a �inculação da pena de perdimento à existência de efe-
ti�o dano ao erário decorrente da prática da conduta ou omissão 
contrária à legislação aduaneira, cite-se o magistério de Hamilton 
dias de souza3:

2.4.5. Verifica-se, pois, da lição da doutrina que a pena de perdi-
mento em razão de dano ao erário não é porta aberta por onde pos-
sa a lei ordinária e�itar indiscriminadamente a proibição ao con-
fisco. ao contrário, tal medida será aplicá�el tão-somente quando 
houver efetivo dano ao Erário causado por particular, justificando-
se o perdimento dos bens adquiridos com o produto da prática do 
ilícito, o que caracteriza a sanção como ‘pena de restituição’ como 
quer sampaio dória ou como “perda do benefício patrimonial que 
trouxe o delito ou o abuso’, consoante o magistério de manuel 
gonçal�es ferreira filho. – sem grifos no original

a necessidade de aferição em cada caso concreto, da existência 
dos pressupostos do “dano ao erário” e da “conduta dolosa” é im-
prescindí�el para se e�itar que a pena de perdimento seja utilizada 
como forma de se burlar a �edação da utiização do tributo com 
efeito de confisco.

o “dano ao erário” de�e ser analisado e ponderado tendo em 
�ista a conduta praticada, a norma �iolada e as consequências ocor-
ridas ou potenciais. O dano não se configura apenas na subtração 
de tributos de�idos, mas também na �iolação ou risco ao controle 
administrati�o das operações de comércio exterior. situação que 
ocorre, por exemplo, na tentati�a de internalização de mercadoria 
cuja entrada é �edada no país.

3 souza, Hamilton dias de. Estrutura do imposto de importação no Código 
Tributário Nacional. são paulo: iBdt ; resenha tributária, 1980.
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esse cotejo entre a realidade fática, a intenção aferí�el da condu-
ta do sujeito passi�o e a natureza da norma �iolada é imprescindí�el 
para a correta interpretação e aplicação da pena de perdimento.

e tal raciocínio jurídico de�e ser implementado sempre tendo em 
�ista os critérios de razoabilidade/proporcionalidade, e le�ando-se 
em conta que a pena de perdimento é sanção extrema, importando 
em mitigação ao direito de propriedade. por isso, de�e-se obrigato-
riamente outorgar ao importador o exercício do direito de defesa e, 
também, a depender do contexto, a possibilidade de regularizar a sua 
situação, de forma a se tornar desnecessária a decretação da pena. 

Nesse sentido, destaque-se a recente decisão proferida pelo su-
perior tribunal de Justiça que determinou que o tribunal recorrido 
reapreciasse recurso de apelação que ha�ia reformado sentença que 
ha�ia declarado ilegal, em determinado caso concreto, a decreta-
ção de pena de perdimento. para reformar a sentença, o tribunal 
de origem decidiu que o simples erro de separação de documentos 
configuraria dano ao erário e viabilizava o perdimento. Inclusive, 
o tribunal se negou a analisar embargos de declaração do sujeito 
passi�o que demonstra�a a inexistência de prejuízo no caso e a 
desproporcionalidade da medida imposta pela aduana4. 

4 triButário. maNdado de seguraNça. duplo grau de Juris-
dição. delito de ausêNCia de registro em doCumeNtação 
relativa à merCadoria a ser exportada. desNeCessário o 
dolo e o preJuízo efetivo ao erário. Não ofeNsa aos priN-
Cípios da proporCioNalidade e da razoaBilidade.

 1. a sentença concessi�a de segurança está sujeita ao o duplo grau de jurisdição.
 2. o delito de ausência de registro em documentação relati�a à mercadoria direciona-

da à exportação e encontrada a bordo de �eículo, pre�ista no inciso iv do art. 105 do 
decreto-lei 37/1966, prescinde do dolo e do prejuízo efeti�o ao erário, pressupondo-se 
o dano pela conduta potencialmente lesiva à ação de fiscalização aduaneira.

 3. a exigência de regularidade de toda a documentação nas operações de ex-
portação e importação, bem como a imposição da sanção de perdimento pelo 
seu descumprimento, não ofendem aos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, porquanto �isam garantir um controle efeti�o do ministério da 
Fazenda sobre o comércio exterior, buscando realizar o princípio da eficiência 
na pre�enção de fraudes mediante o desestímulo do contribuinte à prática de 
conduta equivocada que prejudique a fiscalização. (TRF4, APELAÇÃO/REE-
xame NeCessário Nº 2007.71.03.000861-9/rs).
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ao julgar o recurso especial a�iado pelo contribuinte, o stJ 
determinou que o tribunal recorrido efetuasse no�a análise do pro-
cesso, tendo em �ista que ponderação a proporcionalidade da pena 
de perdimento no caso concreto é impositi�a. Cite-se o acórdão:

triButário. maNdado de seguraNça. delito de 
ausêNCia de registro em doCumeNtação rela-
tiva a merCadoria a ser exportada. perdimeNto. 
possiBilidade de exame da razoaBilidade e pro-
porCioNalidade da medida. valoração desses 
elemeNtos suBmetida ao triBuNal a quo.

1. Em procedimento de fiscalização de carga, a Receita Federal 
identificou divergência entre peso, volume e natureza das merca-
dorias apreendidas e daquelas declaradas para exportação. a re-
corrente afirma tratar-se de mera inversão de cargas.

2. o tribunal de origem determinou o perdimento de mercadorias 
em razão de delito de ausência de registro em documentação rela-
ti�a a bens direcionados à exportação.

3. precedentes análogos do stJ indicam ser possí�el o exame a) 
da razoabilidade e da proporcionalidade da pena de perdimento 
em operações de importação, e b) do dano efeti�o ao erário, para a 
caracterização específica da pena de perdimento. Com mais razão, 
seria imprescindí�el a realização desse juízo em casos que en�ol-
�am operações de exportação.

4. Nos termos do art. 112, do CtN, a legislação tributária que co-
mine sanção ao contribuinte de�e ser interpretada de forma mais 
fa�orá�el ao acusado, conforme hipóteses ali pre�istas.

5. recurso especial parcialmente pro�ido.

(resp 1217885/rs, rel. ministro HermaN BeNJamiN, se-
guNda turma, julgado em 22/02/2011, dJe 16/03/2011) 

e o simples fato de ser possí�el ao fisco examinar as mercado-
rias e os documentos en�ol�idos na operação, sem qualquer obstá-
culo ou artifício por parte do importador, já indica a inexistência do 
dolo necessário à decretação do perdimento5. 

5 “Tendo sido possível à Administração Aduaneira verificar a quantidade de mer-
cadoria previamente ao seu desembarque, verificando, ainda, a sua qualidade, 
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a jurisprudência dos tribunais �em reconhecendo que os dois 
citados pressupostos são imprescindí�eis para a aplicação �álida 
da pena de perdimento. 

tal situação ocorre, por exemplo, quando o contribuinte, sem 
compro�ado intuito de fraude e dano ao erário, simplesmente se 
equivoca ao proceder à classificação de mercadoria importada no 
momento de sua declaração e nacionalização. Nesse sentido, cite-se

4. Observe-se que tal procedimento não caracteriza má-fé ou dolo 
por parte da apelada, já que, consoante os documentos apresenta-
dos aos autos, o intuito não foi o não recolhimento do tributo devi-
do, pois se assim o fosse, não teria a apelada recolhido o imposto de�i-
do tão-logo verificado o erro na classificação pela autoridade coatora. 
Não hou�e por parte da apelada nenhuma discussão sobre a obrigação 
de recolher a exação, e é certo, inclusi�e, que o tributo foi pago dentro 
do prazo previsto na Portaria nº 674, de 22.12.94 (fls. 71/73). 5. Ou-
trossim, constata-se que realmente houve o erro na classificação da 
mercadoria e a apelada deve ser punida com uma sanção, porém, 
a pena de perdimento se manifesta como muito severa diante da 
dúvida acerca da sua verdadeira intenção. 6. Há fortes indícios de 
que a conduta da apelada re�estiu-se de boa-fé, até mesmo porque a 
apelada não afasta sua parcela de culpa no erro por ela cometido, tanto 
que afirma que, tão logo verificou a posição adotada pelo fisco com 
relação à classificação do bem exportável, pagou o tributo devido. 7. 
portanto, não se �islumbra no caso em exame a ocorrência de dano ao 
erário, pre�isto no art. 23, parágrafo único do decreto-lei nº 1.455/76, 
haja �ista que o intuito da apelada não foi em nenhum momento seu en-
riquecimento ilícito. (tribunal regional federal da 2ª. região – trf-2ª 
– terCeira turma espeCializada, apelação em maN-
dado de seguraNça – 200202010347890 – 16/09/2008)

Situação diferente ocorre quando se comprove que a classificação 
errônea se deu de forma deliberada, e com o objeti�o de burlar nor-
ma específica de fiscalização ou regime aduaneiro e fiscal próprio. 

razões de proporcionalidade e a ausência de suspeição do dolo permitem, no 
caso, afastar a sanção extrema a pena de perdimento, admitindo o ingresso da 
mercadoria com o recolhimento dos tributos e cumprimento das penalidades 
administrati�as cabí�eis.” (tribunal regional federal da 1a. região – trf-1ª 
– terCeira turma – apelaçao em maNdado de seguraNça 
– 200033000027419 – 26/11/2002). 
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este é o contexto, por exemplo, de decisão proferida pelo tri-
bunal regional federal da 3º região6, na qual se consignou corre-
tamente que:

“2. a “falsa declaração”, na medida em que enseja a perda da 
mercadoria, pressupõe o dolo do importador �isualizado no modo 
clandestino pelo qual se busca internar os produtos no território 
brasileiro.

3. também há de se entender como “falsa declaração” o caso em 
que, embora a mercadoria haja sido declarada e classificada em po-
sição tarifária não correspondente à mesma, tal conduta não consti-
tua somente “erro de classificação” no sentido de permitir, pela re-
classificação, a exigência dos acréscimos dos tributos normalmente 
incidentes, mas que essa conduta implique na tentati�a de subtrair 
os produtos à fiscalização das autoridades competentes e da incidên-
cia de restrições à própria importação das mercadorias tais como a 
imposição de cotas e a cobrança de direitos anti-dumping.

4. a pena de perdimento encontra amparo no inciso xii, do art. 
105, do decreto-lei nº 37/66, se hou�er a tentati�a de interna-
ção clandestina das mercadorias ou mesmo o intuito de subtraí-las 
à autorização e ao controle pré�ios do ato de importação assim 
como às restrições e imposições existentes sobre tais mercadorias, 
ou seja, não haja apenas a evasão fiscal mas também o objetivo de 
ludibriar a fiscalização.

5. No caso presente não ocorre a hipótese de falsa declaração, uma 
�ez que a impetrante declarou serem as mercadorias tecidos, o que 
foi confirmado pelo laudo técnico produzido para a Inspetoria da 
alfândega do porto de santos/sp, ha�endo diferença, no entanto, 
quanto à constituição das suas fibras.”

também não se apresentam os requisitos para o perdimen-
to na situação em que a entrada da mercadoria se dá �ia recinto 
alfandegário di�erso do indicado nos seus documentos, caso não 
se compro�e qualquer intuito doloso na conduta do importador. 
a di�ergência documental não pode ser utilizada exclusi�amente 
como meio de pro�a, já que isso implicaria, na prática, presunção 
da ocorrência da infração. Cite-se:

6 trf3, reoms 839 sp 1999.61.04.000839-0, relator(a): Juiz marCelo 
aguiar, Julgamento: 01/08/2007, dJu data:14/09/2007 págiNa: 619.
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2. A discrepância com relação ao porto de descarga das mer-
cadorias, existente pelo cotejo de dois conhecimentos de embar-
que apresentados pela impetrante, não teve o condão de burlar o 
controle aduaneiro no âmbito do necessário processo de despacho 
�isando ao desembaraço dos produtos importados. Nem se verifica 
na conduta descrita no auto de infração o intento de reduzir o 
pagamento de tributos aduaneiros ou subtrair mercadorias das 
incidências fiscais e eventuais condições ou restrições impostas 
às mercadorias internadas pelo porto de Santos. a di�ergência 
documental nao re�ela, por si só, má-fé ou dolo da impetrante na 
tentativa de fraudar os procedimentos de fiscalização aduaneira 
aplicados às mercadorias em �irtude da sua procedência, natureza 
e quantidade. (tribunal regional federal da 3a. região – trf-3ª – 
sexta turma, reoms – remessa ex offiCio em maN-
dado de seguraNça – 199961040030164 – 01/08/2007)

muitas �ezes a autoridade aduaneira se nega a perquirir a real 
intenção do agente na execução da conduta legalmente �edada, sob 
o argumento de que a responsabilidade tributária é objeti�a, nos 
termos do artigo 136 do Código tributário Nacional7. 

e se localizam precedentes �alidando tal entendimento. a título 
ilustrati�o desse tipo de decisão8: “a responsabilidade por infração 
à ordem tributária prescinde do elemento subjeti�o, a teor do dis-
posto no artigo 136 do CtN, de modo que não pre�alece a alegação 
que agiu de boa-fé, sem dolo ou culpa, não podendo sofrer pena de 
perdimento.”

Contudo, a norma geral que determina a responsabilidade ob-
jeti�a por infrações tributárias não pode ser interpretada de forma 
isolada, principalmente quando se trata da análise da aplicação ou 
não da pena de perdimento. 

inclusi�e o próprio Código tributário Nacional apresenta a nor-
ma do seu artigo 1129, que busca trazer elementos de ponderação 

7 art. 136. sal�o disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações 
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsá�el e da 
efeti�idade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

8 tribunal regional federal da 2ª. região – trf-2ª – quarta turma esp – 
ams – apelaçao em maNdado de seguraNça – 200551110004070 
– 05/12/2006.

9 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, inter-
preta-se da maneira mais fa�orá�el ao acusado, em caso de dú�ida quanto: i – à 
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da responsabilidade objeti�a, de forma a permitir uma aplicação 
mais justa da norma sancionatória, nas hipóteses em que hou�er 
dú�ida, entre outros, quanto à natureza ou às circunstâncias mate-
riais do fatio, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos, bem como 
à autoria, imputabilidade ou punibilidade. 

a pena de perdimento, pela sua natureza extrema, é incompatí�el 
com a responsabilidade estritamente objeti�a, já que o contexto fáti-
co, referente à natureza da conduta, à intenção manifesta do agente e 
ao dano causado ou potencial decorrente de�em ser ponderados. 

a melhor doutrina reconhece que nos casos das infrações mais 
gra�es, que estão �inculadas a sanções também mais se�eras, a 
análise do dolo é imprescindí�el. a responsabilidade objeti�a estri-
ta é compatí�el com infrações mais simples, com penas cuja reper-
cussão financeira ou de restrição de direitos não seja extremamente 
gra�osa. Cite-se o magistério de ruy Barbosa Nogueira10:

“... o que o artigo 136, em combinação com o item iii do artigo 
112, deixa claro é que para a matéria da autoria, imputabilidade ou 
punibilidade, somente é exigida a intenção ou dolo para os casos 
das infrações fiscais mais graves e para as quais o texto da lei tenha 
exigido esse requisito. para as demais, isto é, não dolosas, é neces-
sário e suficiente um dos três graus de culpa. De tudo isso decorre 
o princípio fundamental e uni�ersal, segundo o qual se não hou�er 
dolo nem culpa, não existe infração da legislação tributária.” 

o superior tribunal de Justiça tem reconhecido que o artigo 
112 do CtN relati�iza a responsabilidade objeti�a do artigo 136, 
no que se refere à aplicação de multa fiscais, e principalmente à 
pena de perdimento. Cite-se:

triButário. imposto de reNda. equívoCo No pre-
eNCHimeNto do formulário de aJuste simplifi-
Cado. art. 136 do CtN. iNfração triButária. res-
poNsaBilidade oBJetiva do ageNte. Boa-fé do 

capitulação legal do fato; ii – à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, 
ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; iii – à autoria, imputabilidade, ou 
punibilidade; iv – à natureza da penalidade aplicá�el, ou à sua graduação.

10 Nogueira, rui Barbosa. Curso de Direito Tributário. 14. ed. são paulo: sa-
rai�a, 1995, p. 106-107.
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CoNtriBuiNte e iNexistêNCia de daNo ou de iN-
teNção de o provoCar reCoNHeCidas pelo triBu-
Nal de origem. JulgameNto Balizado pela eqÜi-
dade e pelo priNCípio iN duBio pro CoNtriBuiNte. 
afastameNto da multa.

i – apesar da norma tributária expressamente re�elar ser objeti�a a 
responsabilidade do contribuinte ao cometer um ilícito fiscal (art. 
136 do CtN), sua hermenêutica admite temperamentos, tendo em 
�ista que os arts. 108, iv e 112 do CtN permitem a aplicação da 
eqüidade e a interpretação da lei tributária segundo o princípio do 
in dubio pro contribuinte. precedente: resp nº 494.080/rJ, rel. 
min. teori alBiNo zavasCKi, dJ de 16/11/2004.

ii – in casu, o Colegiado a quo, além de expressamente ha�er re-
conhecido a boa-fé do contribuinte, sinalizou a inexistência de 
qualquer dano ao erário ou mesmo de intenção de o pro�ocar, 
perfazendo-se, assim, suporte fáctico-jurídico suficiente a se faze-
rem aplicar os temperamentos de interpretação da norma tributária 
antes referidos.

iii – ademais, apenas a título de registro, tal entendimento do so-
dalício de origem, como cediço, não comportaria re�isão por parte 
desta Corte superior em face do óbice sumular nº 7 deste stJ.

iv – recurso especial despro�ido.

(resp 699700/rs, rel. ministro fraNCisCo falCão, pri-
meira turma, julgado em 21/06/2005, dJ 03/10/2005, p. 
140)

exemplo de tratamento dado à matéria é a jurisprudência a res-
peito da possibilidade de decretação de perdimento de �eículo �in-
culado à situação que configure o descaminho ou contrabando de 
mercadoria. Nesse caso, tem-se afastado a responsabilidade obje-
ti�a, e demonstrado a existência do conhecimento da situação pelo 
proprietário do �eículo e o seu dolo de contribuir para o resultado 
da operação ilícita. 

a matéria chegou a ser sumulada pelo antigo tribunal federal 
de recursos, nos seguintes termos: “a pena de perdimento de �e-
ículo, utilizado em contrabando ou descaminho, somente se justi-
fica se demonstrada, em procedimento regular, a responsabilidade 
do seu proprietário na prática do ilícito.” (súmula nº 138)
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tal entendimento tem sido mantido pelos tribunais, sendo que 
as decisões são reiteradas neste sentido: “superior tribunal de Jus-
tiça entende que não cabe a aplicação da pena de perdimento de 
bens quando não compro�adas de�idamente a responsabilidade e a 
má-fé do proprietário do �eículo na prática do ilícito.”11

dessa forma, existe um sólido arcabouço jurisprudencial que 
delimita a aplicação �álida da pena de perdimento, de forma a pon-
derar sempre a sua aplicação em face da situação concreta e da 
proporcionalidade ou não da restrição de direito que implica. 

III.	 ex-tarIfárIo

o imposto de importação constitui-se um importante instru-
mento de política econômica e comércio exterior, tendo em �ista a 
sua função essencialmente extrafiscal, o que possibilita a alteração 
de suas alíquotas, mediante ato do poder executi�o, no decorrer do 
mesmo exercício financeiro (arts. 150, III, “b”, § 1º e 153, I, § 1º, 
da Constituição federal de 1988). é justamente nesse contexto que 
se encontra o ex tarifário, mecanismo tarifário que permite a redu-
ção de custo na aquisição de bens de capital (BK) e de informática 
e telecomunicação (Bit). ele consiste na redução temporária do 
imposto de importação desses bens (assinalados como BK e Bit, 
na tarifa externa Comum do mercosul), quando não hou�er a pro-
dução nacional. 

em suma, esse regime especial de política aduaneira e indus-
trial está centrado em três objeti�os fundamentais:

 • possibilita aumento da ino�ação tecnológica por parte de 
empresas de diferentes segmentos da economia – conforme 
preconizado nas diretrizes da política industrial, tecnológi-
ca e de Comércio exterior (pitCe); 

 • garante um ní�el de proteção à indústria nacional de bens 
de capital, uma �ez que só é concedido para bens que não 
possuem produção nacional; 

11 agrg no ag 1397684/sp, rel. ministro HumBerto martiNs, seguNda 
turma, julgado em 02/06/2011, dJe 13/06/2011.
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 • produz um efeito multiplicador de emprego e renda sobre 
segmentos diferenciados da economia nacional. 

Assim, é possível afirmar que o regime do Ex-tarifário tem como 
objetivo não apenas beneficiar a empresa brasileira importadora de 
bens de capital, mas também a economia nacional como um todo, 
tendo em �ista o efeito multiplicador que a ino�ação tecnológica 
tem na geração de no�as oportunidades empresariais, na redução de 
custos de produção (possibilitando a diminuição do preço final da 
mercadoria para o consumidor final), no aumento da capacidade de 
competição dos produtos nacionais, o que no contexto geral benefi-
cia o próprio go�erno com o aumento da arrecadação de tributos. 

Para fazer jus ao citado regime tarifário fiscal, o contribuinte 
de�e obser�ar os requisitos e condições estabelecidas pela reso-
lução Camex nº 35 de 22 de no�embro de 2006, lei nº 3.244/57, 
decreto lei n.º 63/66, dentre outros. 

em síntese, o contribuinte importador poderá solicitar a criação 
de um ex-tarifário para determinado bem mediante pleito à secre-
taria de desen�ol�imento da produção do ministério do desen-
�ol�imento, industria e Comércio exterior, de�idamente instruído 
com as informações exigidas pela resolução Camex nº 35/06, 
que será analisado pelo Caex – Comitê de análise de ex-tarifário. 
Uma vez criado, o ex-tarifário beneficiará não apenas o importador 
solicitante, mas poderá ser utilizado por todos aqueles que promo-
�erem uma importação de bem idêntico ao descrito e reconhecido 
no processo do pedido original (mediante pleito específico ao CA-
MEX), para o qual será publicada no Diário Oficial uma posição de 
destaque na tarifa externa comum (teC) grafada como “ex”.

o fundamento de validade do “ex” encontra-se no art. 4º da 
lei nº 3.244/57, que não deixa dú�ida que o mencionado regime 
especial tarifário poderá assumir um caráter de isenção ou redução 
do imposto de importação conforme o caso, in verbis:

art.4º – quando não hou�er produção nacional de matéria-prima 
e de qualquer produto de base, ou a produção nacional desses bens 
for insuficiente para atender ao consumo interno, poderá ser con-
cedida isenção ou redução do imposto para a importação total ou 
complementar, conforme o caso

Livro 1.indb   15 23/11/2011   15:26:42



o direito empresarial atual

16

§ 1º – A isenção ou redução do imposto, conforme as característi-
cas de produção e de comercialização, e a critério do Conselho de 
política aduaneira, será concedida: [...]

a) mediante compro�ação da inexistência de produção nacional, 
e, ha�endo produção, mediante pro�a, anterior ao desembaraço 
aduaneiro, de aquisição de quota determinada do produto nacional 
na respecti�a fonte, ou compro�ação de recusa, incapacidade ou 
impossibilidade de fornecimento em prazo e a preço normal;

Essa classificação é de extrema importância para delimitar o 
alcance e a correta aplicação do beneficio, visto que, por vezes, 
apesar de tomarem todas as providências a fim de obter o Ex-ta-
rifário anteriormente à importação de um bem, e cumprirem to-
dos os requisitos para sua concessão, os contribuintes �êem suas 
operações comprometidas frente à demora irrazoá�el dos órgãos 
administrati�os competentes em apreciar o seu pleito. 

tal fato, apesar de recorrente, é absolutamente incompatí�el 
com a finalidade (razão de ser) do próprio benefício, que, conforme 
já mencionado, é modernizar e estimular a economia nacional.

No âmbito judicial, o supremo tribunal federal a muito já se 
manifestou no sentido de que a o ato administrati�o que reconhece 
a isenção tributária especial é declaratório e não constituti�o12. em 
outras pala�ras, no entendimento do stf, o reconhecimento formal 
da autoridade pública competente de que o contribuinte preenche os 
requisitos firmados em lei para fruição da isenção, não cria o direito 
do contribuinte à fruição do beneficio, mas apenas declara o direito já 
existente, desde a vigência da lei que instituiu tal benesse tributária.

em se tratando do ex-tarifário, seja en�ol�endo a isenção ou 
mera redução do imposto de importação (como normalmente ocor-

12 iseNção triButária espeCial. iNterpretação do art. 179 do 
C.t.N. o ato administrati�o que a reconhece é declaratório e não constituti�o. o 
requerimento é pressuposto para o desfrute da isenção, mas não para o seu nas-
cimento. isenção especial reconhecida desde a �igência da lei que a instituiu no 
interesse geral, uma vez verificados os seus requisitos legais. Dissídio jurispru-
dencial não demonstrado. súmula 291. re não conhecido.” (ac da 2.ª t do stf 
– rel. min. Cordeiro guerra – re 85471/rJ – Julgado em 02.12.76, publicado 
no dJui 18.03.77).

Livro 1.indb   16 23/11/2011   15:26:42



interpretação Jurídica dos institutos da pena de perdimento...

17

re), o entendimento não pode ser diferente. a resolução Camex 
não tem o condão de criar o direito ao ex-tarifário pleiteado, mas 
apenas declara se a situação fática apresentada pelo contribuinte 
atende aos requisitos legais para a concessão do regime tarifário 
solicitado (Ex: verifica se o bem possui similar nacional, está cor-
retamente classificado, é relevante para a economia nacioal etc.), 
não criando um beneficio novo. 

esse benefício repita-se, já existe de forma geral e abstrata na 
legislação (lei nº 3.244/57), cabendo ao ente público competente  
pronunciar (nos termos da lei) se o contribuinte se enquadra ou não 
na hipotese legalmente pre�ista.

pro�a disso, é que o próprio regulamento aduaneiro, em seu 
art. 110, inciso iii, determina a restituição do tributo recolhido à 
época em que o contribuinte preenchia os requisitos exigí�eis para 
concessão de isenção ou redução de caráter especial, ou seja, reco-
nhece como inde�ido o tributo pago, caso o contribuinte se re�ista 
dos requisitos legalmente exigidos para fruição do benefício fiscal 
no momento da ocorrência do fato gerador do imposto, ainda que 
pendente de um reconhecimento formal dessa circunstância pela 
autoridade competente: 

Art. 110. Caberá restituição total ou parcial do imposto pago inde-
�idamente, nos seguintes casos:

III – verificação de que o contribuinte, à época do fato gerador, era 
beneficiário de isenção ou de redução concedida em caráter geral, ou 
já ha�ia preenchido as condições e os requisitos exigí�eis para con-
cessão de isenção ou de redução de caráter especial. grifamos

em outras pala�ras, a norma em destaque reputa como decla-
ratório o ato administrativo que defere a redução fiscal de caráter 
especial (ex-tarifário), na medida em que pre�ê o inequí�oco di-
reito à restituição da parcela tributária paga, caso o contribuinte 
preencha, no momento da ocorrência do fato gerador do tributo, os 
requisitos legais para fruição da benesse tributária.

apesar desse contexto legal e regulamentar, as autoridades adua-
neiras não têm reconhecido o efeito declaratório do direito preexis-
tente do ato que defere o pleito de ex-tarifário. 
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Contudo, tal entendimento restriti�o �em sendo afastado pelo 
poder Judiciário, sob argumentos semelhantes aos acima expostos, 
conforme compro�am os seguintes precedentes: 

triButário. imposto de importação. importação 
de merCadoria sem similar NaCioNal. pedido de 
redução de alíquota. posterior reCoNHeCimeNto 
do BeNefíCio por meio de portaria. alegação de im-
possiBilidade de retroatividade. desCaBimeNto.

1. Não há falar, na peculiar hipótese dos autos, em retroati�idade 
da portaria nº 153/96, do ministério da fazenda, que albergou a 
redução de alíquota da máquina importada pela embargante. Irre-
troatividade haveria se, após importação da mercadoria sobre 
a qual se pretendesse a redução tarifária, ingressasse o impor-
tador com o pedido, pretendendo que o seu deferimento tam-
bém alcançasse a anterior importação.

2. acrescenta-se in casu o fato de ter o importador tomado todas as 
providências as fim de obter o “EX” tarifário anteriormente à impor-
tação, sendo que somente após cerca de um ano obte�e a resposta 
de seu pleito na �ia administrati�a, ou melhor, obteve êxito em seu 
pedido isencional através da citada Portaria, a qual, em rela-
ção à demandante, que havia protocolado o pedido do benefício 
fiscal, apenas reconheceu o preenchimento dos requisitos mate-
riais para a sua concessão. 3. reconhecimento da inexigibilidade 
dos �alores relati�os ao imposto de importação. (trf da 4º região 
– trf4, aC 2003.04.01.014432-9, primeira turma, relatora maria 
lúcia luz leiria, dJ 16/02/2005 – grifamos)

triButário. imposto de importação. ipi. máquiNas 
sem similar NaCioNal. ex-tarifário. redução de 
alíquota por portaria posterior à apreseNtação 
para desemBaraço aduaNeiro. esteNsão dos efei-
tos àquela data. CaBimeNto. irretroatividade. 
Juros. iNovação Na lide. Correção moNetária. 
exClusão.

1. a concessão do ex-tarifário reduzindo a alíquota do ii é faculda-
de dada pela lei (art. 187 do regulamento aduaneiro, na �igência 
do Decreto nº 91.030/85 e art. 153, § 1º, da CF/88) e não vincula a 
autoridade competente ao mero encaminhamento desse pedido.

2. o art. 109, iii, do regulamento aduaneiro, dispõe expressa-
mente sobre o alcance da isenção ou redução de alíquota ao fato 
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gerador do imposto de importação, ou seja, em data pretérita, em 
razão do �erbo “ser” ter sido conjugado no pretérito imperfeito do 
indicati�o e não no presente ou futuro.

3. somente ha�eria irretroati�idade da portaria concessória do be-
nefício se, após importação da mercadoria sobre a qual se preten-
desse a redução tarifária, ingressasse o importador com o pedido, 
pretendendo que o seu deferimento também alcançasse anterior 
importação.

4. A portaria não tem efeito retroativo, mas declaratório de 
uma situação fática constituída anteriormente a sua edição e 
seus efeitos são extensivos (não retroativos) à data de apresen-
tação das mercadorias para desembaraço aduaneiro.

5. afronta os princípios informadores de nosso ordenamento ju-
rídico, bem como os da proporcionalidade e da razoabilidade, o 
desamparo do benefício concedido pela portaria, as próprias má-
quinas sem similar nacional, que ser�iram de base para reconheci-
mento da redução de alíquota do imposto de importação .

6. o cálculo do ipi de�e considerar a redução obtida no ii, acres-
cido a sua base de cálculo.

[...]

(apelação Cí�el nº 2003.70.08.001563-6/pr– trf da 4º região – 
TRF4, Relator Alvaro Eduardo Junqueira, DJ 28/10/08 – grifamos)

irretocá�el a fundamentação do �oto condutor do acórdão dos 
autos nº 2003.04.01.014432-9, acima mencionado, que analisando 
a realidade do caso concreto, aplicou a legislação de forma propor-
cional e razoá�el, ponderando os direitos e interesses en�ol�idos. 

“Não se discute aqui a discricionariedade da administração fa-
zendária em conceder ou não o benefício fiscal à embargante, por-
quanto desarrazoado admitir-se que ao mero protocolo de pedido 
isencional estaria �inculado o fisco em afronta expressa ao dispo-
siti�o referido do regulamento aduaneiro. Não há falar, ainda em 
retroati�idade da portaria nº 153/96, do ministério da fazenda, que 
albergou a redução de alíquota da máquina importada. Irretroativi-
dade haveria se, após importação da mercadoria sobre a qual se 
pretendesse a redução tarifária, ingressasse o importador com 
o pedido, pretendendo que o seu deferimento também alcançasse a 
anterior importação. Soa de uma obviedade ululante concluir-se 
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que o industrial, ao protocolar junto ao órgão competente, pe-
dido visando à concessão de isenção do Imposto de Importação 
sobre determinada mercadoria, objetiva efetuar a importação 
da mesma. acrescenta-se in casu o fato de ter o importador to-
mado todas as providências a fim de obter o “EX” tarifário an-
teriormente à importação, sendo que somente após cerca de um 
ano obte�e a resposta de seu pleito na �ia administrati�a, ou melhor, 
obte�e êxito em seu pedido isencional atra�és da citada Portaria, a 
qual, em relação à demandante que havia anteriormente proto-
colado pedido do benefício fiscal, apenas reconheceu o preenchi-
mento dos requisitos materiais para a sua concessão.

inadmissí�el, no atual dinamismo nas transações do comércio inter-
nacional, o entendimento de que a importação de um bem sem 
similar nacional, passível do benefício da redução de alíquota 
do II, somente viabilizar-se-ia após o moroso trâmite do proce-
dimento administrativo que culminou com a edição de portaria 
reconhecendo o pleito isencional do imposto, restando desam-
parada a importação que serviu para o próprio reconhecimento 
da redução de alíquota do tributo, em total afronta aos princí-
pios informadores de nosso ordenamento jurídico, como os da 
proporcionalidade e da razoabilidade. e�identemente, se hou�es-
se ocorrido o indeferimento do benefício fiscal, seriam exigíveis os 
�alores relati�os ao ii, sem que fosse possí�el in�ocar, a fa�or do 
contribuinte, a impossibilidade de retroação dos efeitos da decisão, 
a qual, também nesta hipótese, inexistiria.

em suma, cabível a aplicação da redução de alíquota do II so-
bre a mercadoria importada, consoante reconhecida pela Por-
taria mencionada, porquanto o encaminhamento do pedido de 
benefício isencional foi realizado em data anterior àquela da 
importação do bem. restam, pois, inexigí�eis os �alores relati-
�os ao ii, ora executados.

dessa forma, é forçosa a conclusão no sentido de que o direito 
ao ex-tarifário nasce no momento do pleito do contribuinte junto 
ao órgão competente, uma �ez que é a partir desse momento, que, 
juridicamente, ele reúne os requisitos pre�istos na legislação, ain-
da que forma abstrata, para fruição do beneficio. Assim, a Portaria 
Camex que defere o citado benefício apenas reconhece (declara) 
que a operação do contribuinte que foi submetida à sua análise,  
preenche, ou não, os requisitos materiais pre�istos na legislação 
para concessão do ex-tarifário. 
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Consequencia lógica de tal entendimento, o fato de o desemba-
raço da mercadoria ter ocorrido anteriormente ao deferimento do 
ex-tarifário não impede o seu apro�eitamento, caso o pleito pelo 
importador tenha sido anterior à nacionalização e as condições pre-
vistas na legislação para a concessão do benefício fiscal tenham 
sido plenamente atendidas. o fato de a declaração de importação 
ter sido emitida com a alíquota original do imposto de importação 
não é impediti�o para que se altere a relação aduaneira/tributária 
para se incorporar os efeitos do deferimento do pleito anterior. se-
não �ejamos.

o artigo 577 do regulamento aduaneiro permite que a autori-
dade aduaneira cancele de ofício ou a pedido do importador, decla-
ração de importação anteriormente registrada. 

“art. 577. a autoridade aduaneira poderá cancelar declaração 
de importação já registrada, de ofício ou a pedido do importa-
dor, obser�adas as condições estabelecidas em ato normati�o da 
secretaria da receita federal do Brasil. 

parágrafo único. o cancelamento da declaração não exime o im-
portador da responsabilidade por e�entuais infrações”.

Já a possibilidade de retificação da Declaração de Importação 
está pre�ista na instrução Normati�a nº 680/06, que disciplina o 
despacho aduaneiro de importação, de�endo-se destacar o disposto 
nos seus artigos 44 e 46:

“Art. 44. A retificação de informações prestadas na declaração, ou 
a inclusão de outras, no curso do despacho aduaneiro, ainda que 
por exigência da fiscalização aduaneira, será feita, pelo importa-
dor, no siscomex.

§ 1o A retificação da declaração somente será efetivada após a sua 
aceitação, no Siscomex, pela fiscalização aduaneira, exceto no que 
se refere aos dados relati�os à operação cambial.

§ 2o Quando da retificação resultar importação sujeita a licencia-
mento, o despacho ficará interrompido até a sua obtenção, pelo 
importador.

§ 3o Em qualquer caso, a retificação da declaração não elide a apli-
cação das penalidades fiscais e sanções administrativas cabíveis”.
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“Art. 46. A retificação, por solicitação do importador, será efetuada:

I – na unidade da SRF com jurisdição para fins de fiscalização 
dos tributos incidentes no comércio exterior, sobre o domicílio do 
importador, quando decorrentes de:

a) qualquer alteração no regime tributário inicialmente pleite-
ado para a mercadoria;

b) correção da quantidade ou da natureza de mercadoria admitida 
no regime aduaneiro especial de entreposto industrial sob Con-
trole informatizado (recof);

c) transferência de propriedade de automó�el importado com isen-
ção; ou

d) outras hipóteses estabelecidas em ato da Coana; ou 

ii – na unidade da srf onde foi efetuado o despacho aduaneiro da 
mercadoria, nos demais casos”. – grifamos

a alínea “a” do artigo 46 instrução Normati�a nº 680/06 pre-
vê expressamente a possibilidade de retificação da Declaração de 
importação de�ido a “alteração do regime tributário inicialmente 
pleiteado para a mercadoria.”

Como se �ê, existe um sólido arcabouço legal e jurisprudencial 
que confere o efeito meramente declaratório ao ato administrati-
�o que defere o pleito do ex-tarifário. Nessa esteira, desde que o 
contribuinte tenha tomado as pro�idencias cabí�eis e preencha os 
requisitos legais para o deferimento do “ex”, e�entuais embaraços 
irrazoá�eis à resposta de seu pleito, de forma que a mercadoria 
importada chegue ao território nacional sem deferimento benefício 
pleiteado, não impedem a importação dos bens com desoneração 
do imposto de importação, caso, posteriormente ex-tarifário �e-
nha a ser deferido pelo Camex.
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Consumer Protection for Air Passengers in 
Cases of Natural Phenomena

andré maruch1

a�iation has since a long time ago played an essential role in 
the transportation of persons and cargo around the world, approa-
ching people, fostering business, and promoting the de�elopment 
of mobility and logistic structures.

Howe�er, due to a �ariety of reasons, such as the expressi�e 
growth of emerging countries, the increase of an outstanding num-
ber of passengers in ci�il a�iation, the speed of business in a new 
commercial era, and the tight competence among the air carriers, 
se�eral complex issues concerning a�iation ha�e been raised and 
require prompt responses to a�oid uncertainty in a market that is 
extremely sensiti�e to legal �ariations.

one of these legal issues that ha�e been raised concerns the 
liability for losses incurred by air passengers due to the occurren-
ce of extreme weather conditions and natural phenomena, such as 
ash and snow. Significant weather variations are able to critically 
restrain air transportation depending on the magnitude of the e�ent 
and may, in light of the e�er growing dependency of this transpor-
tation means, impose substantial losses to the economy and ob-
�iously to the affected passengers. 

one emblematic and recent example that must necessarily be 
remembered consisted in the eruption in april and may 2010 of 
a �olcano located in eyjafjallajoekull, iceland, which ash clouds, 

1 ongoing llm in pri�ate law at pontifícia uni�ersidade Católica de minas ge-
rais (puC minas). llB at puC minas. vice-Chairman of the Corporate law 
Commission at the Bar association of the state of minas gerais (oaB/mg).
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that in a certain degree may result in malfunction or failure of air-
craft engines, led to an air traffic chaos through the closure of gre-
at part of the european airspace. according to the “ash-cloud of 
April and May 2010: Impact on Air Traffic” report produced by 
euroCoNtrol, the european organization for the safety of air 
Na�igation2, around 107,000 flights were cancelled and around 10 
million passenger journeys were disrupted in the e�ent. the losses 
suffered by the airlines were estimated around 2.5 billion euros.

the dimension of these numbers cannot precise howe�er the 
amount of the losses incurred directly by the passengers who had 
their journeys disrupted neither the indirect losses related thereto, 
which certainly reach millions of euros. 

Here we come to the questions that we are supposed to answer: 
what is the le�el of reasonableness of the protection granted by 
legal pro�isions to air passengers, just like the ones referred to abo-
ve, who have their flights cancelled or delayed in force of natural 
phenomena? should the airlines be held liable for said losses? or 
there should be an alternati�e solution?

In order to try to find a reasonable answer to these questions, we un-
derstand that a brief o�er�iew of some legislation applicable to this issue 
may allow a better comprehension of the legal elements in�ol�ed.

The Convention for the Unification of Certain Rules for Inter-
national Carriage by air, executed in montreal on 28 may 1999 and 
adopted by the international Ci�il a�iation organization (iCao) 
members states (the “montreal Con�ention”), sought to moderni-
ze the system implemented by the “warsaw Con�ention”3 and to 
pro�ide new alternati�es to ensure protection of the interests of 
consumers in international carriage by air and their equitable com-
pensation based on the principle of restitution. 

Chapter iii of the montreal Con�ention regulates the liability of 
the carrier and the extent of compensation for damages. its article 

2 Available at <http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/attachments/201004-
ash-impact-on-traffic.pdf>.

3 Convention for the Unification of Certain Rules relating to International Car-
riage by air signed in warsaw on 12 october 1929.
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17 pro�ides for the liability deri�ed from death or bodily injury of 
a passenger on board of the aircraft or in the course of any of the 
operations of embarking or disembarking, and also from destruc-
tion or loss of, or from damage to, checked baggage.

In what specifically concerns to the scope of this text, article 19 of 
the montreal Con�ention sets forth that the air carrier shall be liable 
for damage occasioned by delay in the carriage by air of passengers, 
baggage and cargo. Howe�er, such liability shall not be imposed to 
the air carrier if it pro�es that it and its ser�ants and agents took all 
measures that could reasonably be required to a�oid the damage or 
that it was impossible for it or them to take such measures. 

many natural phenomena can undoubtedly be understood as 
cases that cannot be a�oided by air carriers. the introduction to 
regulation (eC) No 261/2004, which will be analyzed below, con-
siders the following hypotheses as extraordinary circumstances 
that are out of the consumer protection brought by the montreal 
Con�ention: political instability, meteorological conditions incom-
patible with the operation of the flight concerned, security risks, 
unexpected flight safety shortcomings and strikes that affect the 
operation of an operating air carrier. as pro�ided by said regula-
tion, “extraordinary circumstances should be deemed to exist whe-
re the impact of an air traffic management decision in relation to a 
particular aircraft on a particular day gi�es rise to a long delay, an 
overnight delay, or the cancellation of one or more flights by that 
aircraft, e�en though all reasonable measures had been taken by the 
air carrier concerned to a�oid the delays or cancellations”.

it must be noticed that under article 22.1 of the montreal Con-
�ention, the liability of the carrier for damages caused by delay 
in the carriage of persons cannot exceed 4,150 special drawing 
rights (sdr)4 for each passenger, e�en if the fault is totally attri-
butable to the air carrier.5 

4 the sdr is an index created by the international monetary fund (imf) and is based 
on a basket of four key international currencies. as sdr 1 is currently equi�alent to 
US$ 1.60, the total amount of this indemnification is around US$ 6,640.00.

5 in accordance with article 22.5, this limitation shall not apply if it is pro�ed that 
the damage resulted from an act or omission of the carrier, its ser�ants or agents, 
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mo�ing to the european perspecti�e, the matter is regulated by 
the european Commission through its regulation No 261/2004, 
entered into force on 17 february 2005, which establishes common 
rules on compensation and assistance to passengers in the e�ent of 
denied boarding and of cancellation or long delay of flights. One 
of the moti�ations that led to the enactment of this rule consisted 
of ensuring a high le�el of protection for passengers considering 
that the cancellation or long delay of flights impose to passengers 
serious trouble and incon�enience, effects that should be reduced 
through the pre�ious information to the consumers by air carriers 
and offer of alternati�es of reasonable re-routing, without prejudi-
ce to adequate compensation in case of failure in doing so.

Regarding the cancellation of flights, article 5 of Resolution 
(eC) No 261/2004 pro�ides that passengers in this case shall be 
entitled to se�eral rights, which are as follows:

 (i) be offered the choice between (a) reimbursement of the full 
cost of the ticket at the price at which it was bought, for the 
part or parts of the journey not made, and for the part or parts 
already made if the flight is no longer serving any purpose in 
relation to the passenger’s original tra�el plan, together with, 
when relevant, a return flight to the first point of departure, 
at the earliest opportunity; (b) re-routing to their final desti-
nation at the earliest opportunity; or (c) re-routing to their fi-
nal destination at a later date at the passenger’s con�enience, 
subject to a�ailability of seats;6

 (ii) be offered, free of charge by the operating air carrier, meals 
and refreshments in a reasonable relation to the waiting time, 

done with intent to cause damage or recklessly and with knowledge that damage 
would probably result.

6 article 229 of the Brazilian a�iation Code (law 7,565 of 19 december 1986) states 
that the passenger is entitled to the reimbursement of the amount paid for the ticket if 
the air carrier cancels the flight. In the event of a delay superior to four hours, the air 
carrier shall provide boarding in a flight that offers an equivalent service for the same 
destination, if there is any, or immediately reimburse the price of the ticket if the pas-
senger wishes so (article 230). if such delay takes place in a stopo�er, the passenger 
shall also be entitled to transportation, accommodation and meals (article 231).
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hotel accommodation whene�er necessary, transport betwe-
en the airport and place of accommodation, and access to 
communication means (telephone calls or e-mails);

 (iii) have the right to certain financial compensation7 by the ope-
rating air carrier varying upon the distance of the flight.8

in addition, the air carrier shall pro�ide an explanation to the 
passengers regarding possible alternati�e transport in the moment 
they are informed about the cancellation of their flight.

a �ery important rule stated in this resolution is inserted in ar-
ticle 5.3, which sets forth that an operating air carrier is not obliged 
to pay the financial compensation referred to in item “iii” above if 
it can pro�e that such cancellation was caused by “extraordinary 
circumstances which could not ha�e been a�oided e�en if all rea-
sonable measures had been taken”.

Natural phenomena can of course bring losses to air passengers 
not only through the cancellation of their flights but also through 
their delay. article 6 of the resolution under comment pro�ides in 
this sense that whenever an air carrier reasonably expects a flight to 
be delayed beyond its scheduled time of departure for at least two 
hours, passengers shall be offered, free of charge by the operating 
air carrier, meals and refreshments in a reasonable relation to the 
waiting time, hotel accommodation whene�er necessary, transport 

7 in accordance with article 7.1 of resolution (eC) No 261/2004, this compensa-
tion consists of: (i) EUR 250 for all flights of 1500 kilometers or less; (ii) EUR 
400 for all intra-Community flights of more than 1500 kilometers, and for all 
other flights between 1500 and 3500 kilometers; (iii) EUR 600 for all flights not 
falling under those hypotheses.

8 unless the passengers: “(i) are informed of the cancellation at least two weeks 
before the scheduled time of departure; or (ii) are informed of the cancellation 
between two weeks and se�en days before the scheduled time of departure and 
are offered re-routing, allowing them to depart no more than two hours before 
the scheduled time of departure and to reach their final destination less than four 
hours after the scheduled time of arri�al; or (iii) are informed of the cancella-
tion less than se�en days before the scheduled time of departure and are offered 
re-routing, allowing them to depart no more than one hour before the scheduled 
time of departure and to reach their final destination less than two hours after the 
scheduled time of arri�al”.
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between the airport and place of accommodation, and access to 
communication means (telephone calls or e-mails) and, depending 
on the length of the delay, reimbursement of the full cost of the 
ticket together with, when relevant, a return flight to the first point 
of departure, at the earliest opportunity.

At a first glance, as said above, it is easy to deem the occurren-
ce of natural phenomena as an extraordinary circumstance that air 
carriers cannot a�oid e�en if they take all reasonable measures. 

as per the Judgment of the european Court of Justice (fourth 
Chamber) of 19 No�ember 2009 concerning the Joined Cases C-
402/07 and C-432/079, it was understood that passengers whose flights 
are delayed may be also entitled to the financial compensation owed to 
passengers whose flights are cancelled where they suffer, on account 
of a flight delay, a loss of time equal to or in excess of three hours.

what matters in this judgment is that the court expressly adopted 
the wording of article 5.3 of resolution (eC) No 261/2004 by ruling 
that “such a delay does not, howe�er, entitle passengers to compensa-
tion if the air carrier can pro�e that the long delay was caused by extra-
ordinary circumstances which could not ha�e been a�oided e�en if all 
reasonable measures had been taken, namely circumstances beyond 
the actual control of the air carrier”. in addition, it excluded aircraft 
technical problems from the concept of extraordinary circumstances 
unless such problem “stems from e�ents which, by their nature or ori-
gin, are not inherent in the normal exercise of the acti�ity of the air 
carrier concerned and are beyond its actual control”.

finally, in a brief analysis of the issue under Brazilian law, the 
Brazilian a�iation Code imposes to the air carrier the liability for 
losses incurred by the passengers by virtue of flight delays, except 
for in cases of force majeure or of orders issued by the a�iation 
authorities (article 256). the same rationale is adopted by the Bra-
zilian Ci�il Code (law 10,406, from 10 January 2002) in the pro-
�isions of transportation contracts.10

9 Official Journal C 024 , 30/01/2010 P. 4-5.
10 free translation: “art. 734. the carrier is liable for the damages caused to the 

persons transported and to their baggage, unless in case of force majeure, and 
any clause excluding the carrier’s liability shall be null and �oid.

 (...)
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Ha�ing analyzed the consumer protection structures pro�i-
ded both by the montreal Con�ention and by resolution (eC) No 
261/2004 (and in less detail also by Brazilian law), it is worth �eri-
fying the liability systems adopted by them for an analysis of their 
connections and differences.

there are two kinds of liability: one arising out of contractual 
relationships (contractual liability) and another one arising out of 
any other relationships other than contractual ones (tort liability). 

pursuant to tort liability, in general whoe�er �iolates any right 
and causes damage to a third person by �irtue of any action or �o-
luntary omission, negligence or imprudence, performs a wrongful 
act. a wrongful act is also performed whene�er the holder of a right, 
by exercising it, clearly exceeds the limits imposed by its social or 
economic purpose, good faith or good moral principles. whoe�er 
performs a wrongful act and causes damage to anyone must indem-
nify him. 

tort liability may still be di�ided into fault liability and strict 
liability. 

fault liability represents the classical theory of tort and requires 
the existence and evidence of fault as a requirement for indemnifi-
cation. In this case, four elements are usually required for configu-
ration of the liability: �oluntary human conduct (either an action or 
an omission), fault, damage, and connection between the damage 
and the action performed with fault, here understood as intention, 
unskillfulness, negligence, or imprudence. 

on the other hand, the strict liability does not require the exis-
tence of fault for the formation of the wrongful act. Hence, whe-
ne�er there is a �oluntary human conduct (either an action or an 
omission), damage and the connection between the damage and the 
action performed, the one who performed the action is obliged to 
indemnify the suffering party, e�en if there was no fault. this sys-
tem should be applied only when the acti�ity usually undertaken 
implies, by �irtue of its nature, risks to others’ rights.

 art. 737. the carrier is subject to the timetables and itineraries scheduled under 
penalty of indemnification for the losses, unless in case of force majeure.”
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in spite of the liability concerning transportation be typically 
contractual, we consider that the analysis of the tort liability struc-
tures would be helpful to understand the ideological backgrounds 
which surround the rationale behind the abo�e mentioned rules. in 
light of this classification, one may consider the liability system 
pro�ided by the montreal Con�ention as one based on fault liabi-
lity and the system pro�ided by regulation (eC) No 261/2004 as 
one based on strict liability.

air transportation is a business that is always subject to risk of 
change of meteorological conditions. this risk is of the essence of 
the activity. The normal conduction of a flight depends on a variety 
of issues, such as weather, aerial na�igation o�ersight, and aero-
drome normal operation. air transportation cannot be concei�ed 
without the element “risk”, and each and e�ery passenger – and air 
carrier – takes it into account when choosing to fly. Therefore, we 
conclude that a strict liability structure would be the most suitable 
to a�iation regulations.

Howe�er, despite adopting different liability structures, both 
rules, as well as the Brazilian a�iation Code, keep air carriers harm-
less against any liability that could arise by force majeure, what 
leads to our understanding that the pro�isions regulating consumer 
protection for air passengers in case of occurrence of natural phe-
nomena could be amended in order to better protect consumers 
against losses arising out of delays or cancellation of their flights.

under the current regulations the passengers, who many times 
can use only air carriers for transportation, are completely unpro-
tected against the losses they incur by �irtue of the occurrence of 
natural phenomena such as ash and snow. Hours are spent in the 
airports, appointments are lost, family meetings are cancelled, and 
deals are broken by virtue of delays or cancellation of flights.

what should be considered to minimize this situation is not the 
suitability of liability systems as all of them pro�ide the same solu-
tion for cases of force majeure anyway.

we understand that transferring the full liability to the airlines 
for the losses caused to the customers by natural phenomena is the 
easiest but not the best solution to protect the latter. The first conse-
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quence of this legal modification would be a significant increase of 
the price of the tickets as a compensation for the risks assumed by 
the companies. another scenario that could take place would be the 
immediate dissolution of some companies seeking to a�oid future 
bankruptcy. and the most likely situation would be the ine�itable 
bankruptcy of se�eral air carriers in the near future as a result of 
the payment of indemnifications to the air passengers or even an 
extremely high le�el of market concentration.

the technological progress has enabled specialized institutions 
to monitor and o�ersee with detail the climate changes and like-
lihood of occurrence of natural phenomena. a complex network of 
researchers spread worldwide has helped go�ernments, including 
their national a�iation authorities (Naa), to follow up and reduce 
the damages of significant weather changes, volcano eruptions and 
earthquakes. 

the real time supply of this kind of information to Naa and 
airlines is essential to air na�igation. the assessment of this data 
and the compliance with the phases of applicable accurate proce-
dures, such as the one pro�ided by the guidance material on “ma-
nagement of flight operations with Known or forecast volcanic 
Cloud Contamination” drafted by iCao in december 201011, could 
enable the airlines to analyze the likelihood of natural phenomena 
in a certain degree.

what we suggest here is that whene�er there is a reliable sup-
ply of weather information to both Naa and air carriers combined 
with the implementation of specific, comprehensive and detailed 
programs for the mitigation of risks of air na�igation in case of 
natural phenomena, air carriers should, jointly with the Naa, con-
tinuously assess such information and always disclose the risk li-
kelihood to the consumers whene�er they detect the possibility of 
such e�ent. the non compliance with this disclosure would make 
air carriers liable for losses incurred by air passengers if natural 
phenomena take place and the losses related thereto could ha�e 
been pre�ented by that disclosure.

11 a�ailable at www.paris.icao.int
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in this context, where a threat of natural phenomena is detected 
as possible and deemed as occasionally able to bring flight can-
cellations or delays, the air carrier should disclose this informa-
tion to consumers at the moment the ticket is being purchased. the 
choice to purchase the ticket or not would belong to the passenger, 
now aware of the risk. the le�el of likelihood could in certain cases 
prohibit the air carriers from issuing tickets concerning schedules 
that could be affected in some regions, as per orientation gi�en by 
the authorities. Naa should o�ersee this disclosure.

what we bear in mind is that Naa and airlines ha�e much more 
information and knowledge of climate forecast than customers and, 
by �irtue of their responsibility, they should always acknowledge 
passengers about risks that could e�entually exist and, in extreme 
cases, refrain from issuing tickets.

therefore, we en�isage three basic scenarios arising out of this 
risk allocation: 

 (i) whene�er an air carrier (jointly with the Naa), by asses-
sing a�ailable information and complying with applicable 
procedures, detects the possibility of occurrence of natural 
phenomena, it should disclose this information, in clear and 
direct wording, to customers at the time they purchase the 
tickets. the customers should be aware of the risk of delay 
or cancellation of their flights. In extreme cases, the air car-
rier could not sell tickets, as determined by authorities. the 
non compliance with this disclosure would make air carriers 
liable for losses incurred by air passengers if natural pheno-
mena take place and those losses could ha�e been a�oided if 
the warning was gi�en.

 (ii) whene�er an air carrier (jointly with the Naa) does not ha�e 
sufficient information to detect this risk or the information avai-
lable does not allow the detection of such threats, air carrier 
would not need to disclose any information to customer and 
should not be liable for occasional natural phenomena losses.

 (iii) whene�er an air carrier (jointly with the Naa) does not ha�e 
sufficient information to detect this risk or the information 
a�ailable does not allow the detection of such threats at the 
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moment the ticket is purchased but the risk becomes detecta-
ble prior to boarding, air carrier should promptly inform cus-
tomer about the risk immediately upon its detection. in this 
case the air carrier would become liable if it does not promp-
tly pro�ide said information to the customer who, aware of 
the risk, could take the measures he deemed appropriate.

this proposal does not intend to suggest the adoption of any 
tort liability system as this modification would not result in any 
change in the treatment of force majeure cases. what is sought here 
is a better distribution of risks in case of detection of the likelihood 
of natural phenomena in light of the extremely different le�els of 
information owned by air carriers on one side and customers on the 
other side, and also taking into account the duty of the air carriers 
to protect and keep their passengers harmless.

we understand that the implementation of this system after an 
appropriate technical discussion on an accurate structure of proce-
dures and supply of reliable information would help to mitigate the 
current lack of protection of air passengers for losses incurred by 
them by virtue of flight cancellations and delays in case of extreme 
weather changes, and pro�ide a fairer risk allocation.
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Impossibilidade da Exigência do ICMs nas 
Ligações telefônicas realizadas Mediante 
Fraude. Análise de Decisão do superior 

tribunal de Justiça

armênio lopes Correia1

Carla de á�ila Nascimento2

I.	 Introdução

foi publicado, em maio de 2010, acórdão do superior tribu-
nal de Justiça, referente ao recurso especial n° 1.189.924/mg, no 
qual foi analisada a incidência do iCms sobre as ligações telefô-
nicas cujo sinal tenha sido furtado por “clonagem”. Na ocasião, o 
tribunal superior entendeu ser de�ido o iCms sob o argumento de 
que o furto por “clonagem” integra o risco da ati�idade econômica 
das empresas de telecomunicação, não podendo ser transferido ao 
estado.

a leitura atenta do acórdão, contudo, demonstra que o superior 
tribunal de Justiça equiparou as ligações telefônicas realizadas 
mediante fraude à simples inadimplência, e não analisou os argu-

1 sócio do escritório rv&lC ad�ogados. graduado em direito pela faculda-
de Newton pai�a e em Contabilidade pela faculdade de Ciências gerenciais 
do Centro uni�ersitário uNa. pós-graduado em gest ão Contábil pelo Centro 
uni�ersitário uNa (CepederH/uNa). membro da associação Brasileira de 
estudos tributários das empresas de telecomunicações (aBetel).

2 pós-graduada em direito tributário pelo instituto Brasileiro de estudos tribu-
tários (iBet). graduada em direito pela uni�ersidade federal de minas gerais 
(ufmg).
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mentos específicos que impedem a incidência do imposto estadual 
no primeiro caso.

Em que pese a inadimplência ser suficiente para afastar a in-
cidência do iCms sobre as ligações telefônicas, uma �ez que re-
tira o caráter oneroso da prestação de ser�iço, no caso da fraude 
verifica-se a inexistência do negócio jurídico ou sua invalidade, 
in�iabilizando, assim, de forma ainda mais e�idente, a incidência 
do iCms.

atra�és do presente trabalho buscar-se-á demonstrar que a re-
ferida decisão do superior tribunal de Justiça não enfrentou ade-
quadamente a questão das ligações telefônicas realizadas mediante 
fraude, de modo que o acórdão referente ao recurso especial n° 
1.189.924/mg não de�e ser considerado um precedente capaz de 
influenciar decisões em outros processos.

apresentaremos, a seguir, um bre�e estudo sobre os tipos de 
fraude mais comuns a que estão sujeitas as empresas de telefonia 
mó�el. posteriormente, analisaremos a inexistência de negócio ju-
rídico ou sua invalidade nesses casos, a fim de concluir pela impos-
sibilidade de exigência do iCms.

II.	 fraude	de	subscrIção,	“clonagem”	e ghosting

destacam-se entre os tipos mais comuns de fraudes sofridas pe-
las empresas de telefonia mó�el (i) a habilitação irregular de linhas 
telefônicas, mediante fraude de subscrição, (ii) a “clonagem” e (ii) 
o ghosting.

a fraude de subscrição, também conhecida como fraude de as-
sinatura, corresponde à habilitação fraudulenta de linha telefônica, 
atra�és do uso não autorizado das informações cadastrais perten-
centes a terceiros ou a um indi�íduo inexistente. 

Sob a ótica do direito penal, a fraude de subscrição configura 
crime de estelionato, pre�isto no art. 171, caput, do Código penal:

art. 171 – obter, para si ou para outrem, �antagem ilícita, em 
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante 
artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento
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Com efeito, nesses casos a operadora é induzida a erro, já que 
o agente se utiliza de meios artificiosos (documentos falsos ou de 
terceiros) para habilitar uma linha telefônica.

guilherme de souza Nucci, na obra Código penal Comentado3, 
explica que no crime de estelionato “o agente coloca – ou mantém 
– a vítima numa situação enganosa, fazendo parecer realidade o 
que efetivamente não é. Ex.: o autor finge manter uma agência de 
venda de carros, recolhe o dinheiro da vítima, prometendo-lhe que 
entregará o bem almejado, e desaparece”.

veja-se que, no caso da fraude de subscrição, o agente mantém 
a operadora de telefonia em juízo equi�ocado, sob a falsa impres-
são de que os documentos apresentados pelo fraudador são �erda-
deiros, parecendo, portanto, uma habilitação regular. essa situação 
somente é interrompida no momento em que a operadora detecta a 
fraude, quando suspende, então, a linha telefônica.

Já a “clonagem”, consistente em uma fraude técnica, ocorre 
quando o fraudador consegue copiar, sem autorização, informa-
ções técnicas do aparelho celular do assinante, e, a partir daí, rea-
liza ligações telefônicas atra�és de outro aparelho celular, com as 
mesmas características do acesso original.

a prática da “clonagem” era mais comum quando o clien-
te, usuário da tecnologia digital (Time Division Multiple Access 
– tdma), esta�a em roaming, ou seja, quando esta�a deslocado 
em uma área de prestação de ser�iços pertencente a outra opera-
dora (que não aquela com a qual possui �ínculo contratual). Como 
o usuário em roaming utiliza�a sinais analógicos, cuja frequência 
era aberta, a possibilidade de ocorrer a clonagem era grande. Com 
a implantação da tecnologia Global System for Mobile Communi-
cations – gsm, ao contrário da tecnologia analógica e tdma, os 
assinantes em roaming utilizam chips em seus aparelhos celula-
res, que criptografam as ligações telefônicas, dificultando, assim, 
a ação dos fraudadores. destaque-se que a tecnologia gsm repre-

3 NuCCi, guilherme de souza. Código Penal Comentado. 2. ed. são paulo: re-
�ista dos tribunais, 2002. p. 561.
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senta um a�anço no sentido de impedir a “clonagem”, mas ainda 
não significa sua extinção.4

Por fim, o ghosting caracteriza-se por uma fraude interna, quando 
um empregado da própria operadora permite que o fraudador tenha 
acesso a uma linha telefônica ainda não habilitada comercialmente.

Nesses dois casos, “clonagem” e ghosting, entendemos que há 
o crime de furto qualificado, previsto no Código Penal, art. 155, § 
4°, ii:

art. 155 – subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia mó�el:

(...)

§ 3° – Equipara-se a coisa móvel a energia elétrica ou qualquer 
outra que tenha �alor econômico.

§ 4º – A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime 
é cometido:

(...)

II – com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou des-
treza;

embora o caput do art. 155 do Código penal não delimite “coi-
sa móvel” para fins de caracterização do crime de furto, veja-se 
que o § 3° desse mesmo artigo equipara “coisa móvel” a energia 
elétrica, bem como a qualquer outra forma de energia que tenha �a-
lor econômico. assim, outros bens incorpóreos que tenham �alor 
econômico, como o sinal telefônico podem ser objeto de furto. o 
superior tribunal de Justiça, em di�ersos julgados, analisou hipó-
teses de subtração de sinais telefônicos, concluindo pela tipicidade 
da conduta como furto. Cite-se: resp 750.626/rs, ag no resp 
916.207/rs, HC 123.889/sp, rHC 19529/sp.

Ainda nesse sentido, confira-se abaixo ensinamento de Cezar 
roberto Bitencourt5, no qual é destacado que bens imateriais são 
considerados coisa para o direito penal:

4 de acordo com informações obtidas no site da aNatel: www.anatel.go�.br. 
acesso em 29 set. 2011.

5 BiteNCourt, Cezar roberto. Tratado de Direito Penal: parte especial. 3. ed. 
são paulo: sarai�a, 2006. �. 3, p. 291.
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Coisa, para fins penais, é tudo que possa constituir objeto da ação 
física de subtrair, isto é, coisa corpórea passí�el de ser deslocada, 
remo�ida, apreendida ou transportada de um lugar para o outro. a 
e�entual intangibilidade da coisa não afasta sua idoneidade para 
ser objeto de subtração.

O furto é qualificado porque em ambas as hipóteses, “clona-
gem” e ghosting, é realizado mediante fraude, sendo que no caso 
da fraude interna há, ainda, o abuso de confiança.

delimitados os tipos de fraude que serão objeto de nossa análi-
se, cumpre-nos agora estudá-las sob a ótica do direito ci�il.

III.	 os	Planos	de	exIstêncIa,	valIdade	e	efIcácIa	
dos	negócIos	jurídIcos	versus	as	fraudes	so-
frIdas	Pelas	emPresas	de	telefonIa	móvel

depreende-se da obra de antônio Junqueira de aze�edo6 que o 
negócio jurídico é “todo fato jurídico consistente em declaração de 
vontade, a que o ordenamento jurídico atribui os efeitos designados 
como queridos, respeitados os pressupostos de existência, validade 
e eficácia impostos pelas normas jurídicas que sobre ele incide”.

a declaração de vontade no contexto dos negócios jurídicos é 
a manifestação de �ontade socialmente �ista como destinada a pro-
duzir efeitos jurídicos. É, pois, a manifestação de vontade qualifi-
cada. Com efeito, para que se tenha um negócio jurídico não basta 
a exteriorização de uma �ontade, é necessário que tal manifestação 
perquira a constituição de um direito. 7

é justamente o status de declaração de vontade que diferencia o 
negócio jurídico dos demais fatos jurídicos. Como fato jurídico enten-

6 azevedo, antônio Junqueira de. Negócio Jurídico – Existência, Validade e 
Eficácia.. 4. ed. são paulo: sarai�a, 2010. p. 16.

7 Nesse sentido: “Observa-se, então, que se distinguem o ‘negócio jurídico’ e o 
‘ato jurídico’. Aquele é a declaração de vontade, em que o agente persegue o 
efeito jurídico (Rechtesgeschaäft); no ato jurídico stricto sensu ocorre manifes-
tação volitiva também, mas os efeitos jurídicos são gerados independentemente 
de serem perseguidos diretamente pelo agente.” (pereira, Caio mário da sil-
�a. Instituições de Direito Civil – Vol. I.. 5. ed. rio de Janeiro: 1993. p. 327).
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de-se aquele fato descrito na norma que quando efeti�ado no mundo 
real produz efeitos jurídicos. assim, a partir de sua ocorrência, o fato 
passa a ter existência e eficácia jurídica. Já o negócio jurídico, além da 
existência e da eficácia, deve ser analisado também no plano da vali-
dade. isso porque os efeitos do negócio jurídico são aqueles manifes-
tados pelas partes como queridos. a declaração de vontade traz essa 
especificidade para os negócios jurídicos: o plano da validade.

ainda segundo antônio Junqueira de aze�edo “plano da exis-
tência, plano da validade e plano da eficácia são os três planos nos 
quais a mente humana deve sucessivamente examinar o negócio 
jurídico, a fim de verificar se ele obtém plena realização”.

No plano da existência analisam-se os elementos essenciais 
para a constituição do negócio jurídico, bem como aqueles ele-
mentos pressupostos de sua existência. os elementos constituti�os 
são (i) forma, (ii) objeto e (iii) circunstâncias negociais, enquanto 
os elementos pressupostos são (i�) agente, (�) tempo e (�i) lugar.

Nas hipóteses de fraude por “clonagem” e da fraude interna não 
se verifica a totalidade dos elementos acima, de modo que não se 
pode falar sequer em negócio jurídico. Nesses dois casos, porquan-
to inexiste qualquer manifestação de �ontade, mas sim o furto, a 
subtração do sinal telefônico, inexiste entre o fraudador e a opera-
dora qualquer relação jurídica. Com efeito, não é possível definir a 
forma da e�entual declaração de vontade (se escrita, oral, mímica, 
etc.) tampouco as circunstâncias negociais (modelo cultural de ati-
tude) na qual foi proferida, simplesmente porque essa não existiu.

Já no plano da �alidade, próprio dos negócios jurídicos, de�e se 
a�eriguar se a declaração de vontade existente está de acordo com 
as normas jurídicas, se é regular. a �alidade é, assim, uma quali-
dade do negócio jurídico. segundo antônio Junqueira de aze�edo, 
são requisitos de �alidade do negócio jurídico que a declaração 
de vontade seja “a) resultante de um processo volitivo; b) querida 
com plena consciência da realidade; c) escolhida com liberdade; 
d) deliberada sem má fé”. além disso, conforme art. 166 do Código 
Ci�il8, o objeto de�e ser lícito, possí�el, determinado ou determi-

8 “art. 166. é nulo o negócio jurídico quando:
 i – celebrado por pessoa absolutamente incapaz;
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ná�el e a forma li�re ou conforme prescrita em lei. o agente de�e 
ser capaz e possuir legitimidade para a prática do ato, já o tempo ou 
lugar de�em estar em conformidade com o ordenamento jurídico, 
caso, excepcionalmente, haja alguma exigência nesse sentido.

No caso da fraude de subscrição, verifica-se que a declaração 
de vontade da operadora de telefonia é �iciada na medida em que 
não é proferida com plena consciência da realidade. Já a do cliente, 
no caso, fraudador, está ei�ada de má fé. Como �isto no tópico an-
terior, a fraude de subscrição configura crime de estelionato, carac-
terizado, justamente, pela indução de alguém a erro com objeti�o 
de obter �antagem ilícita. 

assim, no caso da fraude de subscrição o negócio jurídico é 
in�álido, não atingindo, consequentemente, sua plena realização.

Conclui-se, portanto, que no caso da “clonagem” e da fraude in-
terna não há qualquer negócio jurídico, mas unicamente ato ilícito 
por parte do fraudador. Já no caso da fraude de subscrição, embora 
possa se falar na existência de negócio jurídico, esse é in�álido e 
também ilícito.

sob esse ângulo – análise dos planos de existência e de �alida-
de dos negócios jurídicos – torna-se perceptí�el a distância entre 
os casos em que a comunicação é realizada mediante fraude e as 
hipóteses unicamente de inadimplência. Na inadimplência pura 
e simples, que não está �inculada com nenhum ato ilícito penal, 
tem-se um negócio jurídico existente e �álido, cuja cláusula con-
tratual concernente à remuneração foi descumprida pelo usuário. 
ao contrário, nas hipóteses de fraude, inexiste negócio jurídico 
pleno.

 ii – for ilícito, impossí�el ou indeterminá�el o seu objeto;
 iii – o moti�o determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;
 iv – não re�estir a forma prescrita em lei;
 v – for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua 

�alidade;
 vi – ti�er por objeti�o fraudar lei imperati�a;
 vii – a lei taxati�amente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar 

sanção.”
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Iv.	 a	 regra	 matrIz	 de	 IncIdêncIa	 trIbutárIa	 do	
Icms	 –	 comunIcação	 e	 a	 ImPossIbIlIdade	 de	
exIgêncIa	do	ImPosto	sobre	as	lIgações	tele-
fônIcas	realIzadas	medIante	fraude

o inciso ii do art. 155, da Constituição da república é norma de 
competência que faculta aos estados e ao distrito federal a insti-
tuição de imposto sobre a prestação de ser�iços de comunicação. 

embora a competência para a instituição do imposto seja de 
cada ente da federação, em razão do disposto no inciso iii do art. 
146 da Constituição, cabe à lei Complementar estabelecer normas 
gerais que, entre outras disposições, deverá definir o fato gerador 
dos impostos, �eja-se:

art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

iii – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação 
aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respecti�os 
fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

em relação ao iCms, a lei Complementar nº 87/96 estabelece 
as normas gerais para sua instituição por todos os estados e o dis-
trito federal. No caso, destaque-se a disposição contida no inciso 
iii do art. 2º da lei Complementar nº 87/96:

art. 2° o imposto incide sobre:

(...)

iii – prestações onerosas de ser�iços de comunicação, por qual-
quer meio, inclusi�e a geração, a emissão, a recepção, a transmis-
são, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de 
qualquer natureza;

depreende-se tanto do inciso ii do art. 155 da Constituição, 
como do dispositi�o acima transcrito, que o núcleo da tributação é 
um negócio jurídico de natureza contratual: a prestação do ser�iço 
de comunicação. veja-se que o iCms não incide sobre a comuni-
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cação em si, mas sim sobre a prestação do ser�iço de comunicação. 
acrescente-se, ainda, que tampouco basta a prestação do ser�iço 
de comunicação, posto que é essencial que a referida prestação seja 
onerosa, conforme determinado pela própria lei Complementar n° 
87/96 em seu art. 2°, acima transcrito.

ora, a prestação de ser�iço onerosa é, indubita�elmente um ne-
gócio jurídico de natureza contratual, que para alcançar sua plena 
realização deve existir, ser válido e eficaz.

Na hipótese da “clonagem” e da fraude interna não há negó-
cio jurídico, posto que não há qualquer declaração de vontade por 
parte da operadora de telefonia. Com efeito, não se cogita que no 
caso de in�asão de um supermercado seguido pelo furto das di-
�ersas mercadorias que ali se encontram o proprietário do estabe-
lecimento seja obrigado a recolher o iCms. isso porque, embora 
possa se sustentar a circulação das mercadorias, não se verifica a 
realização da operação mercantil, negócio jurídico, capaz de ense-
jar a tributação pelo iCms. No caso de furto de sinais telefônicos 
não é diferente: o fato de ter ocorrido a comunicação não implica, 
automaticamente, a ocorrência da prestação onerosa do ser�iço de 
comunicação.

da mesma forma, no caso da fraude de subscrição, na medida 
em que se verifica a invalidade do negócio jurídico, não é possível 
sustentar a exigência do iCms.

o art. 116 do Código tributário Nacional, em seu inciso ii9, 
preconiza que nas hipóteses em que a lei tributária elege uma situa-
ção jurídica como fato gerador de um tributo, apenas a partir de 
sua constituição definitiva, nos termos do direito aplicável, é que 
o tributo passa a ser exigí�el. o negócio jurídico ilícito, caracteri-
zado como crime de estelionato, não é descrito na norma tributária 
como fato gerador do iCms, não é a situação jurídica pre�ista em 
lei como capaz de culminar na exigência do imposto estadual. 

9 “art. 116. sal�o disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato 
gerador e existentes os seus efeitos: (...) ii – tratando-se de situação jurídica, 
desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de di-
reito aplicá�el.”
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v.	 ImProPrIedade	do	acórdão	do	suPerIor	
trIbunal	de	justIça	

Conforme mencionado anteriormente, o superior tribunal de 
Justiça, no julgamento do recurso especial n° 1.189.924/mg, en-
tendeu pela incidência do iCms no caso de furto de sinal telefôni-
co mediante clonagem. a seguir, a ementa do julgado:

triButário – iCms – serviço de telefoNia móvel 
– iNadimplêNCia dos usuários – furto de siNal 
(CloNagem) – iNCidêNCia do triButo.

1. o fato gerador do iCms na telefonia é a disponibilização de 
linha em fa�or do usuário que contrata, onerosamente, os ser�iços 
de comunicação da operadora. a inadimplência e o furto por “clo-
nagem” fazem parte dos riscos da ati�idade econômica, que não 
podem ser transferidos ao estado.

2. Nos termos do artigo 118 do Código tributário Nacional, o des-
cumprimento da operação de compra e �enda mercantil não tem o 
condão de malferir o fato gerador do iCms.

3. inexiste pre�isão legal que permita a compensação tributária de 
iCms em ser�iços de telefonia mó�el inadimplidas, ou cujo sinal 
foi furtado “por clonagem” do aparelho celular.

4. “a exigência tributária não está �inculada ao êxito dos negócios 
pri�ados.” (resp 956.842/rs, rel. min. José delgado, primeira 
turma, julgado em 20.11.2007, dJ 12.12.2007, p. 408)

5. Não compete ao estado zelar pelo cumprimento da obrigação 
dos consumidores; cabe, no caso, à prestadora dos ser�iços buscar, 
pela �ia própria, o recebimento de seus créditos.

(...)

recurso especial impro�ido.

(resp n° 1.189.924/mg, rel. min. Humberto martins, segunda 
turma, julgado em 25.05.2010, dJe 07.06.2010)

obser�e-se que a decisão argumenta, inicialmente, que o fato 
gerador do iCms é a “disponibilização de linha em favor do usuá-
rio que contrata, onerosamente, os serviços de comunicação da 
operadora”. ora, no caso da “clonagem” não há contrato, não há 
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qualquer relação entre a operadora e o usuário. o fraudador sim-
plesmente usurpa sinal telefônico sem que para isso tenha iniciado 
qualquer procedimento de cunho negocial com a operadora. 

assim, não é possí�el sustentar, como quer o stJ, que o “des-
cumprimento da operação de compra e venda mercantil não tem o 
condão de malferir o fato gerador do ICMS”. frise-se, mais uma 
�ez, que na “clonagem” não há operação de compra e �enda, há 
somente o furto, sem qualquer negócio jurídico relacionado. daí, 
também, ser equi�ocada a menção ao art. 118 do Código tributário 
Nacional, que estabelece que “a definição legal do fato gerador 
é interpretada abstraindo-se a validade jurídica dos atos efetiva-
mente praticados pelos contribuintes, bem como da natureza do 
seu objeto”. tal dispositi�o legal não é capaz de ensejar a cobrança 
de tributo cujo fato gerador remonta a situação jurídica quando essa 
não se verifica, como definida no Direito aplicável. Essa é a norma 
contida no inciso ii do art. 116 do Código tributário Nacional que 
foi desconsiderada pela decisão do superior tribunal de Justiça.

paulo de Barros Car�alho10, ao analisar a compatibilidade entre 
os dois dispositi�os, leciona:

“muito mais difícil, porém, é compatibilizar o art. 118, i, com o 
art. 116, ii. Nesse ponto a tarefa parece até impossí�el. para o 
reconhecimento da situação jurídica temos de analisar sua consti-
tuição, nos termos do direito aplicá�el (art. 116, ii), e, ao mesmo 
tempo, para compreender a definição legal do fato, sempre que se 
tratar de ato ou negócio jurídico, somos obrigados a fazer a abs-
tração da �alidade dos atos praticados. as ordens prescritas não se 
coadunam. uma exclui a outra, em dimensões de contrariedade 
absoluta. enfrentamos, de no�o, um problema de interpretação e 
temos para nós que o pri�ilégio de�e recair no inc. ii ao art. 116, 
em detrimento do inc. i do art. 118.”

Com efeito, se a regra matriz de incidência tributária elege uma 
situação jurídica como critério material é certo que apenas sua 
plena realização, em conformidade com as normas jurídicas que 
a definem, podem ensejar a cobrança do tributo. Desconsiderar a 

10 CarvalHo, paulo de Barros. Curso de direito tributário. 13. ed. são paulo: 
sarai�a, 2000.
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�alidade dessa situação jurídica importa em exigir tributo além dos 
moldes definidos em lei.

assim, o direito do contribuinte à repetição do iCms inde�ida-
mente pago nos casos de fraude decorre do próprio inciso ii do art. 2°, 
da lei Complementar n° 87/96, que estabelece como fato gerador do 
imposto a prestação onerosa de ser�iço de comunicação.

obser�e-se que não há uma correlação lógica entre os funda-
mentos da decisão e a hipótese de “clonagem”. Com efeito, não 
nos parece razoá�el sustentar que no caso de fraude por “clona-
gem” haja uma relação contratual entre o usuário e a operadora, 
tampouco que exista um negócio privado. em �erdade, o superior 
tribunal de Justiça, equi�ocadamente, equiparou a fraude por “clo-
nagem” à inadimplência, deixando de analisar as peculiaridades 
referentes à primeira hipótese.

vI.	 conclusão

ante o exposto, entendemos que o superior tribunal de Justiça 
se equi�ocou ao considerar de�ido o iCms sobre as ligações tele-
fônicas realizadas mediante fraude, no caso, “clonagem”. Como 
exposto ao longo do presente trabalho, na “clonagem” e na fraude 
interna é configurado o furto qualificado do sinal telefônico e ine-
xiste qualquer negócio jurídico capaz de legitimar a exigência do 
imposto estadual. No caso da fraude de subscrição o negócio jurí-
dico é in�álido, na medida em que a declaração de vontade não se 
encontra em conformidade com o ordenamento jurídico.

Considerando que o iCms incide sobre a prestação onerosa de 
ser�iços de comunicação, inexistindo relação contratual �álida en-
tre a operadora e o usuário, não é possí�el le�ar a cabo a exigência 
do imposto estadual.
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Introdução

para atender à crescente demanda do mercado de energia, o se-
tor elétrico brasileiro depende de adequado ambiente regulatório, 
alinhado com as diretrizes e objeti�os da política energética nacio-
nal. as políticas públicas �oltadas para o setor de�em ser capazes 
de promover a eficiência e preservar a expansão da oferta, de modo 
a assegurar, de um lado, a confiabilidade do fornecimento e, de 
outro, a modicidade tarifária.

Contudo, a falta de integração entre as políticas regulatória e 
fiscal do setor lhe tem causado efeitos nocivos, em detrimento da 
consecução destes objetivos e, portanto, do desenvolvimento efi-

1 sócio do escritório rv&lC ad�ogados. especialista em planejamento tribu-
tário internacional e imposto sobre valor adicionado pelo international Bureau 
of fiscal documentation (iBfd) e mBa em direito e economia da empresa 
pela fundação getúlio vargas (fgv). graduado em direito pela faculdade de 
direito milton Campos. professor de direito tributário da fundação getúlio 
vargas (fgv). associado ao instituto Brasileiro de direito financeiro (iBdf) e 
ao international fiscal association (ifa).

2 pós-graduanda em direito do estado e da regulação na fundação getúlio var-
gas (fgv). extensão em regulação de energia elétrica na associação Brasilei-
ra da infraestrutura e indústrias de Base (aBdiB). graduada em direito pela 
uni�ersidade federal fluminense (uff).
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ciente do mercado. disto decorrem gra�es consequências, como a 
ele�ada carga tributária sobre a cadeia produti�a de energia e a in-
cidência cumulati�a de tributos e encargos setoriais, causadas pela 
falta de coordenação entre as esferas de go�erno, além de des�ios 
que distorcem as finalidades dos mecanismos regulatórios, alguns 
dos quais convertidos em instrumentos de política fiscal.

assim, o presente artigo tem por objeti�o analisar as distorções 
geradas pelo desalinhamento entre as políticas tributária e regula-
tória do setor elétrico, atra�és da análise do no�o encargo setorial 
criado pela lei nº 12.111/09, correspondente ao adicional de 0,3% 
sobre a receita operacional líquida das distribuidoras de energia.

o estudo de caso objeto da presente análise e�idencia a neces-
sidade de rea�aliação da orientação das políticas delineadas para o 
setor elétrico, a fim de reaproximá-lo das diretrizes que lhe foram 
traçadas.

I.	 análIse	do	encargo	de	0,3%	sobre	a	receIta	
oPeracIonal	líquIda	das	dIstrIbuIdoras

I.1	 Histórico

para compreender o fundamento da criação do encargo objeto 
da presente análise, de�e ser examinada a origem da Conta de Con-
sumo de Combustí�eis fósseis (CCC).

a CCC foi criada em 1973, pela lei nº 5.899,3 como fonte de 
recursos financeiros para subsidiar os custos incorridos na utili-
zação de combustí�eis fósseis na geração de energia termelétrica, 
necessária caso se verificassem condições climatológicas desfavo-
rá�eis à utilização de energia hidrelétrica. em 1993, a lei nº 8.631 
a estendeu aos sistemas isolados, localidades não atendidas pelos 
sistemas de transmissão do país e, portanto, ainda dependentes da 
energia térmica como fonte de geração. assim, como subsídio aos 
custos dos combustí�eis utilizados, a CCC tem papel fundamen-
tal nos sistemas isolados, na medida em que �isa à equalização 

3 essa lei foi regulamentada pelo decreto nº 73.102/73, que foi posteriormente 
re�ogado pelo decreto nº 2.655/98.
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das tarifas dos consumidores deste ambiente relati�amente àquelas 
praticadas no sistema interligado Nacional (siN). em suma, seu 
objeti�o é redistribuir a todos os consumidores os altos custos de-
correntes da utilização de combustí�eis na geração termelétrica.

ao ser criada, a CCC reembolsa�a o custo líquido relati�o à 
utilização de combustí�eis, ou seja, o �alor de�ido era calculado 
abatendo-se os montantes relati�os ao iCms e à tarifa de energia 
Hidráulica equi�alente, de modo que o �alor a ser reembolsado 
fosse equivalente ao custo efetivamente verificado no consumo do 
combustí�el. Contudo, a lei nº 12.111/094 alterou a fórmula de 
cálculo da CCC dos sistemas isolados, que passou a ter por base 
o custo total da geração, ele�ando substancialmente o �alor do en-
cargo, ao incluir os custos relati�os aos encargos setoriais, aos tri-
butos, à contratação de energia e de potência associada, à geração 
própria para atendimento ao ser�iço de distribuição, aos in�esti-
mentos realizados, além dos demais custos diretamente associados 
à prestação do ser�iço em regiões remotas.

em razão dos altos custos de geração da energia térmica, a ten-
dência é que sua utilização seja gradati�amente substituída pela 
energia de fonte hidrelétrica, principal matriz energética do país, 
especialmente em função da gradual interligação dos sistemas iso-
lados ao siN. ademais, a substituição da geração termelétrica �em 
sendo incenti�ada por di�ersas políticas regulatórias �oltadas para 
a diversificação da nossa matriz energética.5 

4 a lei nº 12.111, de 09/12/09, dispõe sobre os ser�iços de energia elétrica nos 
sistemas isolados; altera as leis nos 9.991, de 24 de julho de 2000, 9.074, de 7 
de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 10.848, de 15 de março 
de 2004; re�oga dispositi�os das leis nos 8.631, de 4 de março de 1993, 9.648, 
de 27 de maio de 1998, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e dá outras pro�i-
dências.

5 este é um dos objeti�os da política energética nacional, conforme se extrai das 
suas diretrizes, definidas na Lei nº 9.478/97: “Art. 1º As políticas nacionais para 
o aproveitamento racional das fontes de energia visarão aos seguintes objeti-
vos: [...] VII – identificar as soluções mais adequadas para o suprimento de 
energia elétrica nas diversas regiões do País; VIII – utilizar fontes alternativas 
de energia, mediante o aproveitamento econômico dos insumos disponíveis e 
das tecnologias aplicáveis”.
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Considerando a necessidade de �inculação do encargo aos obje-
ti�os de política setorial, a CCC atendia a esta lógica quanto ao seu 
prazo de �igência que esta�a �inculado à interligação do sistema 
elétrico, mas, com a edição da lei 12.111/09, o encargo passou a 
ter �alidade relacionada aos prazos dos contratos de fornecimento 
de energia.

Cumpre notar que a redução ou gradual interrupção da geração 
de matriz térmica, causada pela progressi�a interligação dos siste-
mas isolados, pro�oca potencial redução na arrecadação de iCms, 
dos estados antes não interligados, uma �ez que passarão a ser re-
duzidas as operações interestaduais para aquisição de combustí�eis 
fósseis.6

para compensar temporariamente os estados e municípios que 
sofreram perda de arrecadação de iCms incidente sobre a aquisi-
ção de combustí�eis fósseis, a lei nº 12.111/09,7 mediante altera-
ção da lei nº 9.991/2000,8 instituiu no�o encargo setorial, de�ido 
pelas distribuidoras de energia, em �alor equi�alente a 0,3%9 sobre 
a sua receita operacional líquida. 

assim, o no�o encargo setorial passou a ser exigido das distri-
buidoras até 31 de dezembro de 2012, �isando, expressamente, ao 
ressarcimento de estados e municípios da referida perda de receita 
de iCms, ocorrida nos 24 (�inte e quatro) meses seguintes à inter-
ligação dos sistemas isolados ao siN, segundo pre�isão legal.

6 Conforme disposição constitucional (art. 155), as operações com combustí�eis 
deri�ados de petróleo são tributadas nos estados onde ocorrer o consumo: “§ 4º 
Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguinte: I – nas operações com os 
lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao Estado 
onde ocorrer o consumo;”.

7 a lei nº 12.111/09 foi regulamentada pelo decreto nº 7.246/10 e, no que diz res-
peito ao no�o encargo setorial, pela resolução Normati�a aNeel nº 410/10.

8 a lei nº 9.991/2000 dispõe sobre realização de in�estimentos em pesquisa e 
desenvolvimento e em eficiência energética por parte das empresas concessio-
nárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica, e dá outras 
pro�idências.

9 A alíquota fixada em 0,30% pode ser reduzida ou restabelecida pelo Poder Exe-
cutivo, segundo previsão do art. 4º-A, § 8º da Lei nº 9.991/2000.
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o montante ressarcido equi�ale à diferença entre o �alor cor-
respondente à aplicação da alíquota de referência do iCms10 sobre 
o custo do combustí�el fóssil utilizado nos sistemas isolados do 
respecti�o estado, nos 24 meses que antecederam a interligação, e 
o mesmo �alor nos 24 meses subsequentes à interligação.

o recolhimento é realizado pela união e repassado aos estados 
e municípios, nos termos da regulamentação da agência Nacional 
de energia elétrica (aNeel), respeitados os critérios de reparti-
ção de receitas pre�istos constitucionalmente. e�entuais saldos são 
de�ol�idos às distribuidoras, proporcionalmente ao que foi recolhi-
do, e re�ertidos para a modicidade tarifária.

os recursos arrecadados de�em ser aplicados em ati�idades re-
lacionadas ao setor elétrico, elencadas no § 6º do art. 4º-A da Lei 
nº 9.991/2000: 

i – em programas de uni�ersalização do ser�iço público de energia 
elétrica;  

II – no financiamento de projetos socioambientais;  

III – em projetos de eficiência e pesquisa energética; e   

iv – no pagamento de faturas de energia elétrica de unidades con-
sumidoras de órgãos estaduais e municipais. 

examinado o contexto que le�ou à sua criação e o regime sob o 
qual foi criado o no�o encargo setorial, passa-se ao exame da sua 
natureza jurídica.

I.2	 natureza	jurídica

Reconhecido o relevante impacto da carga fiscal na economia, 
a definição da natureza jurídica dos encargos e tributos setoriais 
se mostra fundamental para adequar os instrumentos regulatórios 
aos objeti�os de garantia à sustentabilidade e modicidade tarifária, 

10 a alíquota de referência “será a menor entre a alíquota média do ICMS nos 24 
(vinte e quatro) meses que antecederam a interligação, a alíquota vigente em 
30 de julho de 2009 ou a alíquota vigente no mês objeto da compensação.” (art. 
4º-A, § 3º da Lei nº 9.991/2000).
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a serem atendidos em prol da eficiência do mercado de energia 
elétrica.

o encargo instituído pela lei nº 12.111/09 soma-se aos demais 
encargos setoriais11 e tributos12 incidentes sobre as operações de 
energia elétrica, que correspondem ao equi�alente a 36,8% do �a-
lor total da tarifa,13 custo integralmente repassado ao consumidor 
final.14

pela análise dos seus elementos caracterizadores, o no�o encar-
go não se enquadra como um encargo setorial, uma �ez que estes 
têm por objeti�o subsidiar políticas públicas traçadas para o setor. 
Conforme verificado, o novo encargo, cujo objetivo é a neutrali-
zação de perda de receita tributária, não promo�e equalização de 
custos inerentes ao sistema elétrico e tampouco induz quaisquer 
eficiências aos agentes do setor. 

11 dentre eles, incluem-se a CCC (Conta de Consumo de Combustí�eis fósseis), 
que �isa a subsidiar o combustí�el utilizado na geração térmica; a rgr (reser-
�a global de re�ersão), que objeti�a indenizar os concessionários pela re�ersão 
do ativos ao final da concessão; a TFSEE (Taxa de Fiscalização de Serviços de 
energia elétrica), fonte de recursos para o funcionamento da aNeel; a Cde 
(Conta de desen�ol�imento energético), criada para promo�er a competiti�i-
dade da energia produzida a partir de fontes alternati�as e a uni�ersalização, 
e subsidiar a sub�enção econômica aos consumidores de baixa renda; os ess 
(Encargos de Serviços do Sistema), cujo objetivo é garantir a confiabilidade e 
a estabilidade do sistema elétrico nacional; o proinfa (programa de incenti�o 
às fontes alternati�as), que �isa subsidiar a produção de energia a partir de 
fontes alternativas; Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética, cujos 
recursos são destinados ao desenvolvimento científico e tecnológico do setor; o 
oNs (operador Nacional do sistema), que objeti�a pro�er recursos para o seu 
funcionamento; a CfurH (Compensação financeira pelo uso dos recursos 
Hídricos), de�ido pela exploração dos recursos hídricos; e os royalties de itaipu, 
que subsidia o preço da energia gerada conforme o tratado de itaipu.

12 incidem o iCms (imposto sobre a Circulação de mercadorias e ser�iços), o pis 
(programa de integração social) e a CofiNs (Contribuição para o financiamen-
to da seguridade social), e a Cosip (Contribuição para Custeio do ser�iços de 
iluminação pública), além de outros tributos de incidência indireta, como o irpJ 
(imposto de renda) e a Csll (Contribuição social sobre o lucro líquido).

13 os dados são da aNeel, 11/2011. informações retiradas da cartilha da aNeel 
“por dentro da Conta de luz”.

14 os encargos e tributos são custos não gerenciá�eis pelas prestadoras e, portanto, 
integralmente repassados à tarifa, atra�és da parcela a.
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o no�o encargo pro�oca desproporcional ônus ao setor elétrico, 
uma �ez que os recursos arrecadados, retirados dos consumidores 
de energia elétrica, são utilizados para compensar e�entuais perdas 
orçamentárias oriundas dos próprios ganhos de eficiência gerados 
pela desejada interligação do sistema elétrico, promotora de maior 
confiabilidade de suprimento. 

a �inculação da �igência da CCC aos prazos dos contratos e a 
alteração da fórmula de cálculo do �alor do encargo relati�o aos 
sistemas isolados – outras mudanças implementadas pela lei nº 
12.111/09 – potencializam essa distorção dos objeti�os setoriais 
originais, em especial o de reduzir os custos associados à geração 
térmica, em função da interligação do sistema elétrico.

Assim, as modificações introduzidas pela Lei nº 12.111/09 indi-
cam, além do desvio de finalidade verificado na disciplina da CCC, 
a descaracterização do no�o encargo como encargo do setor elétri-
co. Fica claro que, instituído com finalidade explicitamente fiscal, 
este encargo não pode ser caracterizado como encargo setorial, ten-
do em vista que a finalidade para a qual foi criado não apresenta 
qualquer referibilidade ao suprimento de energia elétrica, ati�idade 
econômica que fundamenta a sua criação.

Nem mesmo as destinações vinculadas definidas na lei15 permi-
tiriam determinar a natureza de encargo setorial, eis que algumas 
se referem a despesas correntes (pagamento de contas de energia 
elétrica dos entes estaduais e municipais), ou a outras obrigações 
de política pública (universalização, eficiência energética e projetos 
socioambientais) já custeadas por outros efeti�os encargos setoriais.

descaracterizada a natureza de encargo setorial, cabe analisar 
os pressupostos intrínsecos à natureza tributária. preenchidos seus 
requisitos qualificadores, verifica-se que o novo encargo caracteri-
za-se como tributo, uma �ez que consiste em prestação pecuniária 
compulsória, instituída por lei, não decorrente de ato ilícito, e co-
brada mediante ati�idade administrati�a �inculada.16 sendo tribu-

15 Vide art. 4º-A, § 6º da Lei nº 9.991/2000.
16 esses são os requisitos exigidos pelo art. 3º do Código tributário Nacional: 

“Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 
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to, admissí�el enquadrá-lo como contribuição de inter�enção no 
domínio econômico (Cide),17 diferenciando-se dos impostos, por 
ter arrecadação atrelada a uma finalidade específica, e das taxas, 
por não ter natureza contraprestacional, não sendo decorrente da 
prestação de ser�iço público ou do exercício do poder de polícia.

Como Cide, o encargo objeto da análise de�e obser�ar os prin-
cípios aplicá�eis ao regime jurídico das contribuições: (i) disposi-
ções pre�istas por normas gerais em matéria de legislação tributária, 
no que diz respeito à definição de tributos e suas espécies, obrigação, 
lançamento, crédito, além das demais exigências contidas no art. 
146, inc. iii da Constituição; (ii) princípio da legalidade, nos termos 
do 150, inc. i da Constituição; e (iii) princípios da irretroati�idade e 
anterioridade, na forma do art. 150, inc. iii da Constituição.

reconhecida a natureza de tributo e, em particular, de Cide, 
ao encargo objeto do presente estudo, �olta-se para a análise das 
inconsistências verificadas na sua instituição.

II.	 InconsIstêncIas

II.1	 validade	material	e	formal	da	exigência	do	encargo

a �alidade das contribuições de�e ser a�aliada segundo uma 
perspectiva finalística, ou seja, está condicionada à destinação que 
lhe é conferida. Assim, diferentemente de outras figuras tributá-
rias (impostos, taxas e contribuições de melhoria), cujo critério de 
�alidação é a materialidade do fato gerador, as contribuições são 
essencialmente definidas pela sua finalidade.18

nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei 
e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.”

17 as contribuições estão pre�istas no art. 149 da Constituição federal: “Compete 
exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domí-
nio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como 
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos 
arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativa-
mente às contribuições a que alude o dispositivo.”

18 Nesse sentido, greCo (2000, p. 138-139): “...a Constituição pode adotar um outro 
modelo de validação das normas inferiores, em que o critério não é mais o de espe-
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portanto, reconhecida a natureza de contribuição de inter�en-
ção no domínio econômico do encargo ora em estudo, a análise da 
�alidade de sua exigência de�e partir do exame do fundamento que 
le�ou à sua criação. 

ao ter sido instituído com o objeti�o de ressarcir perdas de re-
ceita tributária, o no�o encargo des�iou-se das diretrizes que orien-
tam o mercado de energia elétrica, fundado, desde a instituição do 
no�o modelo, na segurança de suprimento, na modicidade tarifária, 
na estabilidade regulatória e na inserção social.19 

Ao invés de incentivar a promoção de eficiência no setor elé-
trico, a sua instituição não se compatibiliza com quaisquer dos ob-
jeti�os fundamentais do setor. ao re�és, o no�o encargo foi insti-
tuído com finalidade nitidamente arrecadatória, ao servir de fonte 
de recursos para cobrir reposição de perdas fiscais, objetivo não 
condizente com o papel que de�e ser desempenhado pelas políticas 
públicas setoriais.

esta é a conclusão a que se chega atra�és do exame de propor-
cionalidade da criação do no�o encargo. o princípio da proporcio-
nalidade,20 juízo de adequação entre fins e meios, funciona como 

cificar condicionantes da legitimidade da exigência, mas sim indicar um objetivo ou 
finalidade a ser atingida, sendo este o critério que irá dar validade à exigência. Se, 
no primeiro modelo, pagam-se impostos, taxas e contribuições de melhoria ‘porque’ 
existem, ou existirão, certos fatos, neste segundo modelo pagam-se contribuições e 
empréstimos compulsórios “para que” certas finalidades sejam atendidas.”.

19 vide lei nº 10.848/04, que instituiu no�o marco regulatório para o setor elétrico: 
“Art. 1o A comercialização de energia elétrica entre concessionários, permis-
sionários e autorizados de serviços e instalações de energia elétrica, bem como 
destes com seus consumidores, no Sistema Interligado Nacional – SIN, dar-se-á 
mediante contratação regulada ou livre, nos termos desta Lei e do seu regula-
mento, o qual, observadas as diretrizes estabelecidas nos parágrafos deste arti-
go, deverá dispor sobre: [...] X – critérios gerais de garantia de suprimento de 
energia elétrica que assegurem o equilíbrio adequado entre confiabilidade de 
fornecimento e modicidade de tarifas e preços, a serem propostos pelo Conselho 
Nacional de Política Energética – CNPE;”.

20 a proporcionalidade tem sido constantemente aplicada pela jurisprudência dos nos-
sos tribunais pátrios, conforme se verifica do seguinte julgado do Supremo Tribunal 
federal: “...a doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se tratando de 
imposição de restrições a determinados direitos, deve-se indagar não apenas sobre 
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instrumento de controle contra o excesso ou a insuficiência da atu-
ação do estado. assim, a adequada compatibilidade entre os obje-
ti�os almejados e os instrumentos utilizados de�e ser aferida pela 
tríplice análise da adequação, necessidade e proporcionalidade em 
sentido estrito.

pelo parâmetro da adequação, analisa-se se a instituição da con-
tribuição é adequada ao atendimento da finalidade almejada, ou 
seja, a inter�enção no respecti�o setor econômico de�e ser compa-
tível aos fins a que se destina.

ultrapassado o primeiro exame, passa-se à análise da neces-
sidade, que impõe que a contribuição, se comparada com outras 
alternati�as que poderiam ter sido adotadas, pro�oque a menor res-
trição possí�el para atender aos objeti�os pretendidos, ou seja, sua 
instituição não pode implicar na �iolação de outro �alor igualmente 
protegido pelo ordenamento jurídico. portanto, a medida de�e ade-
quar-se aos �alores e princípios constantes do nosso ordenamento. 

se considerada necessária, a contribuição de�e ainda passar 
pelo exame da proporção entre meios e fins, o que quer dizer que 
os ônus decorrentes de�em ser menores do que os benefícios dela 
ad�indos.

a contribuição ora em análise, instituída no âmbito do setor 
elétrico, não é medida adequada para atender a objetivos fiscais, ra-
zão pela qual já não resiste ao primeiro teste de proporcionalidade. 
ainda que a instituição do no�o encargo passasse no exame da ade-
quação, uma �ez que, sob uma perspecti�a estritamente objeti�a, a 
medida atende aos objeti�os arrecadatórios buscados, não resistiria 
ao teste da necessidade. isso porque a contribuição em questão pro-

a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente fixada (reserva legal), 
mas também a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da 
proporcionalidade. Essa orientação, que permitiu converter o princípio da reserva 
legal (Gesetzesvorbehalt) no princípio da reserva legal proporcional (Vorbehalt des 
verhältnismässigen Gesestzes), pressupõe não só a legitimidade dos meios utiliza-
dos e dos fins perseguidos pelo legislador, mas também a adequação desses meios 
para consecução dos objetivos pretendidos (Geeignetheit) e a necessidade de sua 
utilização (Notwendigkeit oder Erforderlichkeit).” (vide �oto do min. gilmar men-
des, que acompanhou a tese �encedora no re 349.703-1 / rs).
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mo�e inter�enção no setor em dissonância com os objeti�os alme-
jados pela política energética, em especial a modicidade tarifária e 
a sustentabilidade da indústria.

assim, não se mostra proporcional a criação do no�o encargo, 
cuja �alidade de�e ser aferida de acordo com a adequada relação 
entre o fato que gera o dever de contribuir e o objetivo que justifica 
sua criação, conforme explicita greco (2000, pp. 142-143):

“Uma contribuição que defina como fato determinante do dever de 
pagar algo que não tem nenhuma relação com a finalidade que jus-
tifica sua instituição fere a norma de validação constitucional por 
desatender ao requisito da adequação. assim, uma contribuição 
de intervenção no domínio econômico deve captar, para fins de 
exigência, algum e�ento, realidade, pessoa ou situação que esteja 
relacionado com a inter�enção em si mesma considerada.”

por essas razões, realizado o exame de proporcionalidade, a 
instituição do no�o encargo padece de �ício material, pois, carac-
terizada sua natureza de Cide, está intrinsecamente �inculada à 
sua finalidade, a qual não se harmoniza com as diretrizes fixadas 
para o setor.

ainda le�ando em consideração a exigência de destinação dos 
recursos ao setor elétrico,21 a medida carece de proporcionalida-
de, uma �ez que os objeti�os ali enumerados já são atendidos por 
outros instrumentos da política regulatória energética ou não se re-
lacionam com a promoção de eficiência, conforme demonstrado a 
seguir:

 i  – programas de uni�ersalização são custeados pela Conta de 
desen�ol�imento energético;

 ii – projetos socioambientais são subsidiados por inúmeros 
encargos, tais como a Cde e o proinfa, que incenti�am 
o desen�ol�imento energético a partir de fontes alterna-
ti�as de energia, além do encargo de pesquisa e desen-
�ol�imento, que objeti�a promo�er o uso sustentá�el dos 
recursos naturais;

21 Conforme já exposto, essa é a exigência do art. 4º-A § 6º da Lei nº 12.111/09.
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 III – Projetos de eficiência e pesquisa energética já são financia-
dos pela obrigação de in�estimento em pesquisa e desen-
�ol�imento imposta aos agentes do setor;

   iv – o pagamento das faturas de energia elétrica dos órgãos es-
taduais e municipais deve ser arcado com fontes específicas 
de receita componentes do orçamento público. para custe-
ar as contas de fornecimento de energia dos entes públicos, 
existe figura jurídica própria, a Contribuição para Custeio 
de iluminação pública (Cosip), que foi implementada 
por �ários municípios e estados, após a declaração de in-
constitucionalidade das taxas de iluminação pública. Nesse 
sentido, a utilização de um encargo setorial como fonte de 
subsídio a finalidades não relacionadas à busca pela efici-
ência no próprio setor não se coaduna com o atendimento 
ao interesse público primário,22 fim último a ser buscado 
pela administração pública. 

a partir da análise de cada uma das ati�idades nas quais de�em 
ser aplicados os recursos arrecadados, verifica-se que as finalida-
des instituídas já �êm sendo atendidas por outros mecanismos re-
gulatórios e tributários já �igentes (incisos i, ii e iii), – o que causa 
incidência cumulati�a dos di�ersos encargos de�idos pelos agentes 
do setor, além do que não atende ao princípio do interesse públi-
co – e tampouco promove eficiência o subsídio ao pagamento das 
faturas de eletricidade da administração pública estadual e muni-
cipal com recursos oriundos dos consumidores de energia elétrica 
(inciso iv), tendo em �ista que não tem por objeti�o a equalização 
de custos inerentes ao próprio sistema elétrico.

portanto, tampouco está atendido o terceiro e último critério de 
aferição, a proporcionalidade em sentido estrito. segundo este pa-
râmetro, a contribuição de�e passar pelo exame da proporção entre 
meios e fins, o que não se constata no caso em análise, tendo em 
vista que, existentes outros meios de efetivação dos fins elencados, 

22 Como se sabe, o interesse público primário, relacionado com o bem-estar da 
coleti�idade, não se confunde com o secundário, �oltado para os interesses pa-
trimoniais da administração pública.
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o no�o encargo não atende à adequada proporcionalidade entre be-
nefícios auferidos e custos impostos ao setor, já excessi�amente 
onerado com alta carga de tributos e encargos. em suma, a no�a 
contribuição não transparece coerência na operacionalização dos 
objeti�os instituídos para o mercado de energia elétrica.

Como se tal não bastasse, verifica-se ainda vício formal na ins-
tituição do referido encargo, já que �iolado o princípio da anterio-
ridade nonagesimal (Constituição federal, art. 150, inc. iii, alínea 
“c”). Como a lei nº 12.111 foi publicada em 10/12/2009 e a sua 
respecti�a disposição criadora da exigência do no�o encargo en-
trou em �igor em 01/01/2010,23 não se verificou o lapso temporal 
de no�enta dias entre a data de início da cobrança da contribuição 
e a data de publicação da sua lei instituidora. 

Em razão do exposto, ficou claramente demonstrado que a exi-
gência da no�a contribuição, instituída pela lei nº 12.111/09, pa-
dece de �ício material, ao ter sido criada de forma des�inculada 
das finalidades do setor em que promove a respectiva intervenção, 
e também de �ício formal, uma �ez que a sua exigência iniciou-se 
antes de decorridos no�entas dias da publicação da sua lei institui-
dora, �iolados, portanto, os princípios da no�entena e o da segu-
rança jurídica.
II.2	 competência	da	agência	nacional	de	energia	elétrica

A missão institucional da ANEEL está definida no art. 2º da sua lei 
instituidora (lei nº 9.427/96): “Art. 2º A Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, 
transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em 
conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal.”

portanto, a competência da aNeel, consubstanciada pelas atri-
buições contidas no art. 3º da lei nº 9.427/96, limita-se à regulação 
das ati�idades relacionadas ao fornecimento de energia elétrica, 
geração, transmissão, distribuição e comercialização.

23 o art. 6º da lei nº 12.111/09, que instituiu a cobrança do no�o encargo, somente 
entrou em �igência em 01/01/10, conforme disposto no art. 15 da respecti�a 
lei: “Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em 
relação: I – ao art. 6º, a partir de 1º de janeiro de 2010”.
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toda�ia, a lei nº 12.111/09, instituidora do encargo ora em 
análise, impôs à agência função tipicamente fiscal, ao conferir à 
aNeel24 a atribuição de definir o montante a ser ressarcido a cada 
ente federati�o e, portanto, de determinar como será calculada a 
perda de arrecadação tributária dos estados, qual a metodologia de 
ressarcimento a ser utilizada para o cálculo do montante, a forma 
de apuração e de recolhimento do �alor de�ido, a instituição de 
penalidades em caso de inadimplemento, bem como a distribuição 
dos montantes recolhidos aos beneficiários do subsídio.

Nesse sentido, a atribuição de política tributária à aNeel con-
siste em outra inconsistência verificada na instituição do encargo 
ora em análise. Com a sua criação, a aNeel se afasta dos objeti�os 
instituídos para a política energética e da sua missão institucional 
de regular o fornecimento de energia elétrica para inadequadamen-
te instrumentalizar políticas fiscais.

III.	 reflexões

fundado, desde a introdução do no�o modelo, nos pilares da 
confiabilidade do suprimento e da modicidade tarifária, o setor elé-
trico �em, contudo, sofrendo inadequadas interferências alheias às 
suas finalidades precípuas. Muitos dos mecanismos setoriais vêm 
sendo utilizados em dissonância das suas finalidades, comportando 
demandas distintas daquelas inerentes ao setor, em detrimento do 
seu desen�ol�imento sustentá�el.

A eficiência do mercado de energia elétrica depende particular-
mente da absorção das demandas de regulação tarifária, instrumen-
to de suma importância para a estabilidade da economia – não só 
sob o prisma dos interesses dos consumidores, mas também pelo 
fato da indústria de energia constituir a base dos demais setores de 
infraestrutura. Como a energia é insumo para di�ersas ati�idades 
produti�as, a importância de adequação tarifária transcende o pró-
prio setor, que, portanto, de�e estar alinhado com a política econô-
mica do país.

24 a regulamentação foi realizada atra�és da resolução Normati�a aNeel nº 410, 
de 24/08/10.
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é importante reconhecer que quaisquer mecanismos regulató-
rios �oltados para a política tarifária não podem estar dissociados 
dos instrumentos de política fiscal, especialmente em razão da sig-
nificativa proporção do valor de encargos e tributos na composição 
final da atual tarifa de energia elétrica. Assim, levando em con-
sideração que tributos e encargos setoriais, por serem custos não 
gerenciáveis, são integralmente incorporados à tarifa, fica clara a 
importância de gerenciar adequadamente a política tributária e in-
seri-la como parte da agenda regulatória, como forma de atingir os 
objeti�os traçados para o setor elétrico.

reconhecida, portanto, a importância da política tarifária para 
a sustentabilidade da indústria nacional, justifica-se a relevância do 
presente estudo, que e�idencia a falta de coerência na instrumentali-
zação dos objeti�os da política energética. a contribuição instituída 
pela lei nº 12.111/09 promo�eu inter�enção no setor descompas-
sada com as suas próprias diretrizes, em claro desvio de finalidade 
verificado na origem da sua instituição, uma vez que, ao ter sido es-
tabelecida para sustentar reposição de perdas de receitas tributárias, 
não nasceu como política indutora do próprio setor elétrico.

assim, analisados os objeti�os buscados pela política energéti-
ca nacional, verifica-se clara incongruência entre as alterações pro-
mo�idas pela lei nº 12.111/09 aqui destacadas – a instituição do 
novo encargo e a modificação na disciplina da CCC – e a busca da 
modicidade tarifária, fundamental, como �isto, para manutenção 
do equilíbrio do setor.

Some-se ainda, aos inúmeros desvios de finalidade verificados na 
instituição ou na operacionalização de di�ersos instrumentos regula-
tórios e à excessiva interferência da política fiscal sobre o setor, a alta 
carga de tributos e encargos incidentes sobre a cadeia produti�a, que 
não contribui para a promoção de eficiência do mercado.

Se mantidas estas inconsistências, tal qual a verificada pela 
instituição do encargo objeto da presente análise, o setor elétrico 
dificilmente será capaz de promover seus respectivos objetivos, co-
locando em risco o próprio equilíbrio da indústria.

Nesse sentido, é notório que a integração e adequação dos instru-
mentos regulatórios aos objeti�os das políticas tributária e energética se 
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impõem como forma de garantir a sustentabilidade do mercado de ener-
gia elétrica e, em última análise, dos demais setores de infraestrutura. 
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securitização (titularização) de Créditos 
Futuros (em Direito Português)

diogo leite de Campos1

vou tomar como ponto de partida alguns dos aspectos funda-
mentais do regime legal da titularização de créditos, tanto no que 
se refere à cessão de créditos, como aos seus �eículos e ao regime 
fiscal. Com o intuito de obter uma primeira compreensão do ins-
tituto, em diálogo seguidamente com a cessão de créditos futuros 
em geral. De modo a obter uma plataforma para definir o regime 
adequado à titularização de créditos futuros.

I.	 traços	essencIaIs	da	tItularIzação2	de	
crédItos

1.	 Introdução	

passamos a usar só a denominação portuguesa “titularização” 
por ser a que se encontra na lei portuguesa e ser mais próxima dos 
outros direitos da europa Continental.

a titularização de créditos foi regulada legalmente, pela pri-
meira �ez, em portugal atra�és do decreto-lei nº 453/99 de 5 de 
No�embro, alterado pelo decreto-lei nº 82/2002 de 5 de abril e 
pelo decreto-lei nº 303/2003 de 5 de dezembro. vamos assentar na 
�ersão consolidada do primeiro.

1 professor catedrático de direito; agregado em direito (un. de Coimbra); doutor 
em direito (un. de Coimbra e de paris ii); ad�ogado/sócio de “rolim, viotti e 
leite de Campos” (Brasil) e de “leite Campos, soutelinho e rolim” (lisboa).

2 securitização, na expressão brasileira.
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responde a uma necessidade apresentada sobretudo pelo sis-
tema bancário que pretendia titularizar certas carteiras de crédito 
a médio e a longo prazo ou com carácter mais homogéneo, como 
o crédito à habitação, aluguer de �eículos automó�eis, de equipa-
mentos, etc.

mas também obedece a uma necessidade sentida por múltiplas 
empresas que pretendiam encontrar aqui um modo de obter receitas.

o projecto de lei que fora apresentado ao go�erno3 compreen-
dia uma parte geral que se referia à cessão de créditos para efeitos 
de titularização (créditos, entidades cedentes, entidades cessioná-
rias, gestão dos créditos, etc.); e depois disposições referentes aos 
�eículos da titularização que se pretendia que fossem fundos e so-
ciedades e o trust.

o decreto-lei compreende quatro matérias: a cessão de créditos 
para efeitos de titularização; os fundos de titularização de créditos; 
as sociedades de titularização de créditos; e as sociedades gestoras 
de fundos de titularização de créditos. Note-se que é só regulada 
a titularização de créditos e não de outros acti�os, enquanto em 
muitos outros ordenamentos jurídicos a titularização compreende 
a generalidade dos acti�os – o que se espera que �enha a acontecer 
em portugal.

o regime jurídico estabelecido �em na esteira dos regimes fran-
cês e belga e é também próximo do espanhol e do italiano.

2.	 crédItos	tItularIzáveIs

O artigo 4º fixa os requisitos para a titularização de créditos: a 
sua transmissibilidade não se encontrar sujeita a restrições legais 
ou con�encionais; serem de natureza pecuniária; não se encontra-
rem sujeitos a condição ou �encidos; não serem litigiosos; não se 
encontrarem dados em garantia nem judicialmente penhorados ou 
apreendidos.

também podem ser cedidos para titularização créditos futuros 
desde que emergentes de relações jurídicas constituídas e de mon-

3 por um grupo de trabalho integrado e coordenado pelo autor.
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tante conhecido ou estimá�el. a cessão de�e ser plena, não poden-
do ficar sujeita a condição nem a termo, não podendo o cedente 
ou a entidade com quem este se encontre em relação de domínio 
conceder quaisquer garantias ou assumir responsabilidades pelo 
cumprimento.

o que não impede a possibilidade dos créditos serem garanti-
dos por terceiro ou o risco do não cumprimento ser transferido para 
empresa de seguros (artigo 4º, nºs 4 e 5).

Há aqui a fazer, desde já, uma precisão que será desen�ol�ida mais 
tarde. os créditos transmitidos são normalmente de �alor estimado 
correspondente ao �alor da aquisição. mas nada impede que sejam de 
�alor superior ao da aquisição para diminuir o risco para o adquirente. 

a prática demonstra-o quotidianamente e os autores referem-
se-lhe sem suscitar questões.

vamos centrar-nos nos créditos futuros. 
2.1	 créditos	futures

Créditos futuros são os que não existem no momento em causa, 
embora seja pre�isí�el de acordo com as regras de experiência ou 
normas legais ou contratuais aplicá�eis que �enham a surgir no fu-
turo. ou, então, os créditos que não estão na titularidade do cedente 
ao tempo da cessão (artigo 211º do Código Ci�il). são aqueles ainda 
não surgidos mas que �enham a originar-se “pro rata temporis”. 

o problema põe-se fundamentalmente, no âmbito da titulariza-
ção de créditos, quanto aos créditos futuros decorrentes de relações 
jurídicas constituídas, como por exemplo a relação jurídica de car-
tão de crédito, o fornecimento de água, gás e electricidade, telefo-
ne, as receitas das �isitas a museus, as portagens de auto-estradas 
ou de portos, as receitas em geral nos quadros de “project finance”, 
etc., mas cujo montante ainda não seja conhecido. 

Contudo, basta, nos termos da lei, (artigo 4.º, 3 do decreto-lei 
n.º 453/99) que o montante seja estimável. O que não significa que 
tenha de ser determinado com rigor, mas sim que se possa alcançar 
o montante pro�á�el de acordo com o requisito geral da determina-
ção da prestação (artigo 400º do Código Ci�il). o que interessa é 
a possibilidade de constituição de relações de crédito com base em 
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relações jurídicas já constituídas; e a estimabilidade do montante 
dos créditos4.

A estatuição da cessão ser plena, não ficando sujeita a condição 
ou a termo, le�a só em conta os interesses do sistema financeiro. 
os bancos e demais instituições de crédito, mas sobretudo aqueles, 
têm interesse em se libertar de parte das suas carteiras de crédito, 
para diminuir os riscos, melhorar os rácios de sol�abilidade, etc. 
isto só é possí�el, ou só será completamente possí�el, se não man-
ti�erem �ínculos com os créditos cedidos, nomeadamente se não 
garantirem os seus cumprimentos.

3.	 gestão	dos	crédItos

passamos à gestão dos créditos cedidos. 
determina o artigo 5º do decreto-lei n.º 453/99 que, quando a 

entidade cedente seja instituição de crédito, sociedade financeira, so-
ciedade gestora ou empresa de seguros, de�e ser sempre celebrado, 
simultaneamente com a cessão, contrato pelo qual aquela fique obri-
gada a praticar em nome daquela, todos os actos que se re�elem ade-
quados à boa gestão dos créditos e garantias, bem como a assegurar 
os demais ser�iços com eles relacionados. Nas demais situações a 
gestão dos créditos pode ser assegurada pelo cedente, pelo cessioná-
rio ou por terceira entidade idónea (artigo 5º, nºs 1 e 2). 

A justificação da manutenção da gestão na entidade cedente, no 
caso de esta ser um banco ou uma entidade financeira, assenta na 
maior disponibilidade e credibilidade desta para assegurar a gestão 
de grandes massas de créditos. dado que os cedentes são os únicos 
conhecidos dos cedidos, os de�edores terão interesse em que o seu 
interlocutor seja uma entidade que já conhecem e cuja idoneida-
de reconhecem. por outro lado, há também uma razão de carácter 
prático: a transmissão de garantias sujeitas a registo en�ol�e nor-
malmente um prazo considerá�el e custos. pelo que a circunstância 
do cedente continuar a ser, perante o de�edor, o titular da garantia, 

4 diogo leite de Campos e Cláudia saa�edra pinto, Créditos futuros, titulariza-
ção e regime fiscal, Coimbra,Almedina, 2007, pág. 45.

Livro 1.indb   68 23/11/2011   15:26:45



securitização (titularização) de Créditos futuros (em direito português)

69

gerindo o crédito e esta mesma garantia, será uma maneira mais 
simples e mais económica de proceder à titularização. Note-se que 
o disposto no nº 1 é imperati�o: a entidade cedente quando for 
uma instituição de crédito, sociedade financeira ou uma empresa 
de seguros, será a gestora dos créditos, incluindo as respecti�as 
garantias. o cedente e o cessionário não poderão dispor em sentido 
contrário. o que re�ela aqui um interesse que transcende as partes 
da cessão, que é também dos de�edores, mas também dos adqui-
rentes dos �alores representati�os dos créditos.

o contrato da gestão de créditos objecto de titularização só pode 
cessar com motivo justificado (nº5). No caso da falência do gestor 
de créditos, os montantes que esti�erem na sua posse decorrentes 
de pagamentos relati�os a créditos cedidos para titularização não 
integram a massa falida (nº5). 

4.	 efeItos	da	cessão

passamos aos efeitos da cessão regulados no artigo 6º.
A eficácia da cessão em relação aos devedores fica dependen-

te de notificação. A substituição da entidade gestora dos créditos 
também deve ser notificada aos devedores. Abre-se uma excepção 
no nº 4 onde se refere que, quando a entidade cedente seja insti-
tuição de crédito, sociedade financeira, empresa de seguros, fundo 
de pensões ou sociedade gestora de fundo de pensões, a cessão de 
créditos para titularização produz efeitos em relação aos respecti-
vos devedores no momento em que se tornar eficaz entre o cedente 
e o cessionário, não dependendo do conhecimento, aceitação ou 
notificação desses devedores. 

Na falta de con�enção em contrário, a cessão de créditos en�ol-
�e a transmissão para o cessionário das garantias e outros acessó-
rios do direito transmitido que não sejam insepará�eis da pessoa 
do cedente (artigo 582º, 1 do Código Ci�il). se a coisa empenhada 
esti�er na posse do cedente, será entregue ao cessionário, mas não 
a que esti�er na posse de terceiro (nº2). o número 6 dispõe que, 
dos meios de defesa que lhes seria lícito in�ocar contra o cedente, 
os de�edores dos créditos objecto de cessão só podem opor ao ces-
sionário aqueles que pro�enham de facto anterior ao momento em 
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que a cessão se torne eficaz entre o cedente e o cessionário. A regra 
geral constante do artigo 585º do Código Ci�il é a de que o de�e-
dor pode opor ao cessionário, ainda que este os ignorasse, todos os 
meios de defesa que lhe seria licito in�ocar contra o cedente, com 
ressal�a dos que pro�enham de facto posterior ao conhecimento da 
cessão. 

a posição contratual do de�edor mantém-se inalterada depois 
da cessão, a não ser no que se refere à mudança do credor. o de-
�edor manterá todos os seus direitos de�eres, ónus, etc. (nº7). No 
caso de cessionário não ser o gestor de crédito, mantendo-se nesta 
função o cedente e este for uma das entidades referidas supra, o nº7 
dispõe que as relações de�edor/credor serão estabelecidas só com 
o cedente que continuará a ocupar a posição de credor, embora aja 
por conta do credor.

5.	 cessão	de	crédItos	futuros	–	noções	geraIs

a cessão de créditos aparece associada a uma relação obriga-
cional sinalagmática duradoura, em termos de se cederem crédi-
tos integrados nesta relação5. sendo cedí�eis, não só os créditos já 
existentes6, como os créditos futuros. Créditos ainda não surgidos 
(portagens, �endas de produtos e de ser�iços, etc.); os que �ão nas-
cendo “pro rata temporis”, (como os créditos de rendas futuras 
num contrato de arrendamento em curso); e aqueles cujo tipo legal 
constituti�o ainda não se completou, ou cuja fonte só surge mais 
tarde (créditos ligados a seguros de renda �italícia, por ex.)7.

tais créditos futuros são cedí�eis desde que sejam determiná-
�eis nos termos exigí�eis para o objecto negocial8. Bastará que seja 
pre�isí�el o nascimento do crédito, não sendo necessário o conhe-
cimento da pessoa do futuro de�edor. são cedí�eis: juros hipotecá-

5 vd. Carlos alberto da mota pinto, Cessão da posição contratual, reimp., Coim-
bra, almedina, 1982, pág. 225.

6 aut. ob. cits., pág. 225, considerando ultrapassada a querela sobre esta matéria 
(nota 1).

7 aut. ob. cits., p. 226.
8 aut. ob. cits., pág. 227.
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rios, sem a hipoteca; os direitos de um sócio aos di�idendos de uma 
sociedade; os salários de uma relação de trabalho ainda por nascer; 
o direito ao futuro saldo positi�o de uma conta corrente; as pensões 
deri�adas de um direito de indemnização por acidente; os créditos 
emergentes dos negócios realizados por um estabelecimento; as 
portagens de �ias de comunicação, etc.9

sobre o momento em que nasce o crédito futuro e a esfera jurí-
dica em que nasce, há duas teorias fundamentais: a teoria da trans-
missão e a teoria da imediação10.

para a primeira (“Durchgangstheorie”) os créditos futuros ce-
didos passam primeiro pelo património do cedente; para a segunda 
(“Unmittelbarkeitstheorie”) os créditos surgem directa e imediata-
mente na esfera jurídica do cessionário.

a teoria dominante, não só na alemanha onde a questão foi 
profundamente discutida pela primeira �ez, como nos outros or-
denamentos jurídicos em que o problema tem sido posto, é a da 
imediação. os créditos surgem, pelo menos em �ia de regra, ime-
diatamente na esfera jurídica do cessionário. foi esta a posição to-
mada pelo supremo tribunal alemão (Reichsgericht) em 190311 
que �eio assentar na não aplicabilidade aos créditos futuros da es-
trutura de transmissão de créditos pre�ista no BgB. esta posição 
foi seguidamente sustentada por Von Tuhr. este defendeu que, en-
quanto na cessão “normal”, o crédito, já constituído, se transmite 
do cedente para o cessionário; nos créditos futuros, dado que o 
crédito ainda não existe, �em a nascer directamente na esfera jurí-
dica do cessionário. o cedente não chega a ser credor – daquele ou 
daqueles créditos – pois o originário e único credor é o cessionário. 

9 Neste sentido, aut. ob. cits., p. 227, nota 1.
10 sobre estas teorias, e para além dos autores que se citarão a seguir, �d. sobre a 

teoria da transmissão – t. mancini,la cessione dei crediti futuri a scopo di ga-
nanzia, milano, giuffré, 1968 p. 79; larenz, lehrbuch der schuldrechts, i. allg. 
teil, 14ª ed. münchen, Beck, 1987 pág. 460; schumann, die forderungsabtre-
tung im deutschen, französischen und englischen recht, marburg,N g elwert/ 
/g Braun, 1924 pág. 109. sobre a teoria da imediação – siber, no Kommentar 
de Planck, 4ª ed., II, 1,Berlin, J. Guttentag, 1914,§398; Baath, Der Eintritt in ein 
gegenslitiges schuld�erhältniss, friburg, 1931, p. 32.

11 rg, 29/11/1903, in rgz55 (1904), p. 334-5.
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Não ha�erá nada, por um lado, que le�e a que os créditos se consi-
derem nascidos na esfera do cedente; depois, a própria natureza das 
coisas le�a a que créditos ainda não nascidos, por futuros, nasçam 
na esfera jurídica do seu titular (cessionário) no montante do seu 
nascimento12.

a teoria transmissão foi defendida em portugal por mota pinto, 
vaz serra e ribeiro de faria.

outros autores defendem uma posição intermédia: ha�eria que 
distinguir entre os créditos futuros que teriam já um fundamento de 
�igência, e os créditos futuros em que faltasse totalmente esse fun-
damento. No primeiro caso, o cedente transmitiria o crédito futuro, 
mas, antes disso, uma expectati�a da sua aquisição de que seria já 
titular. termos em que o crédito se constituiria directamente na es-
fera jurídica do cessionário. No segundo caso, dado que ainda não 
ha�eria qualquer negócio celebrado onde assentasse o crédito, já não 
poderia verificar-se qualquer transmissão de expectativas, advindo o 
crédito ao cessionário atra�és da esfera jurídica do cedente, no mo-
mento em que ele se �iesse a constituir nesta esfera jurídica. isto aqui 
teria importantes consequências práticas, nomeadamente que se o 
cedente já não pudesse dispor do crédito por se encontrar numa situa-
ção de insol�ência, a posição do cessionário não seria tutelada13.

finalmente, ha�eria um princípio geral na cessão de créditos 
segundo o qual o de�edor conser�aria todas as excepções que pos-
suía contra o cedente (artigo 585º), solução que a teoria da imedia-
ção afasta.

para escolhermos entre qualquer das posições, há que deter-
minar as consequências, mais justas ou menos justas, a que elas 
le�am em tese geral; e depois compará-las com o regime jurídico 
da titularização de créditos futuros, pois é este que está em causa e 
sofre alguns des�ios em relação ao regime geral.

12 Neste sendito, Esser/Schmidt, Schuldrecht, 8ª ed., Heidelberg, 2000, 1-2, §37, 
p. 310; Nörr/sheying/ pöggeler, sukzessionen, 2ª ed., tübingen, mohr/tiebeck, 
1999, §9, II, p. 113.

13 posição defendida por antunes varela, obrigações, ii, p. 317 e segs.; e pestana 
de Vasconcelos, Dos contratos de cessão financeira (factoring), Coimbra, 1999, 
p. 433 e segs.
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Con�ém salientar desde já o seguinte.
as disposições legais em causa terão sempre de passar pelo cri�o 

crítico das disposições referentes à titularização de créditos e dos 
interesses que lhes estão subjacentes. poder-se-à chegar à conclusão, 
depois desta análise, que não são aplicá�eis à cessão de créditos para 
titularização. aliás, aplicá-las, sem mais, à titularização, seria in�er-
ter o correcto processo de interpretação das leis que manda atender 
aos interesses específicos do instituto em análise e não subordiná-los 
a normas gerais pensadas e criadas para outras situações.

depois, a circunstância de o de�edor poder opor ao cessionário as 
excepções que poderia in�ocar perante o cedente não afasta a teoria 
da imediação. esta é compatí�el com esse princípio – por se poder, 
e e�entualmente de�er, considerar que corresponde à “natureza das 
coisas” o nascimento do crédito imediatamente na esfera jurídica do 
cessionário; mas, sendo “substancialmente” o mesmo crédito, afecta-
do pelos �ícios que existam nas relações cedente/de�edor.

6.	 PosIção	do	cedente

Comecemos pela posição do cedente.
entende menezes leitão que, dado que o crédito transmitido 

ainda não nasceu, não se poderá aplicar sem mais o artigo 587º do 
Código Ci�il que obriga o cedente a garantir a existência e exigi-
bilidade do crédito ao tempo da cessão. Ha�erá, antes, que aplicar 
o regime da �enda de bens futuros (artigo 880º do Código Ci�il) 
que determina que o �endedor é obrigado a adoptar as diligências 
necessárias para que o comprador adquira o bem �endido. Nomea-
damente a celebração do contrato necessário para o surgimento do 
crédito. existiria portanto uma obrigação do cedente de desenca-
dear o surgimento do crédito que se transferiria automaticamente 
ainda que esti�esse dependente da aquisição desse mesmo crédito 
pelo alienante (artigo 408º, 2).

Julgo que a posição de menezes leitão parte de um pré-suposto en-
quadramento conceitual para atingir um resultado também pré-suposto. 

antes de mais, tudo depende do tipo de créditos futuros. Não 
repugna de modo algum, antes faz todo o sentido que, se já há um 
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�ínculo jurídico com base no qual o crédito �ai nascer, este nasça 
imediatamente na esfera jurídica do cessionário. o crédito é “to-
talmente” futuro, e a solução será a mesma, desde que seja deter-
miná�el. mesmo que o cedente tenha de celebrar um contrato para 
que surja o crédito, tal contrato será a fa�or de terceiro/cessionário. 
e nos contratos a fa�or de terceiro o crédito nasce, como é sabido, 
directa e imediatamente na esfera jurídica do terceiro cessionário 
neste caso (art. 444º do Código Ci�il)14.

7.	 PosIção	do	cessIonárIo

passamos à protecção que é concedida ao cessionário até ao 
momento da consolidação do crédito na sua esfera jurídica.

alguns autores escre�eram que, na cessão de créditos futuros, 
se trata de um negócio de disposição, sujeita portanto a cessão ao 
princípio da prioridade. o cedente estaria impedido de efectuar 
no�a disposição sobre o mesmo crédito. 

autores há que têm entendido que se de�em distinguir di�ersos 
grupos de casos.

No caso de existir uma pluralidade de cessões de créditos fu-
turos de�eria ser aplicado o princípio da prioridade, pre�alecendo 
a primeira cessão que tenha sido celebrada e sendo ineficazes as 
outras. a mesma regra da prioridade de�eria ser aplicada no caso 
de ha�er uma oneração de crédito futuro posteriormente à sua alie-
nação, como acontece no penhor de créditos futuros15.

Se houve uma extinção ou modificação do crédito por acordo 
com o de�edor antes da sua constituição, ou se a posição contratual 
de onde surgiria o crédito foi objecto de re�ogação ou de cessão, 
este tipo de disposição afectaria a cessão de créditos futuros, pois 
esta ficaria sem objecto se o crédito não chegasse a constituir-se ou 
se �iesse a constituir-se em pessoa diferente do cedente.

menezes leitão concorda com a pre�alência da cessão primeira-
mente celebrada no caso de uma pluralidade de cessão de créditos.

14 diogo leite de Campos, Contratos a fa�or de terceiro, Coimbra, almedina, p. 
20 e segs.

15 vaz serra, BmJ, nº especial, 1955, p. 39.
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mas já não concorda com a posição da doutrina que diz ser do-
minante, no caso de modificação ou extensão do crédito por acordo 
com o de�edor. Julga que, neste caso, há que distinguir duas situa-
ções: tratando-se de créditos relati�amente futuros (por exemplo, 
rendas ainda não �encidas de rendimentos já celebrados) não po-
derá o cedente modificar o conteúdo do crédito. Mas tratando-se de 
créditos absolutamente futuros (por exemplo, o preço de �enda de 
mercadorias) dado que o conteúdo do negócio de disposição é ape-
nas a transferência do crédito a constituir, não resultará da cessão 
de créditos futuros que o cedente �enha a constituir o crédito com 
um conteúdo determinado. 

No caso de cessão de posição contratual do cedente em relação 
à qual tenha ocorrido uma cessão de créditos futuros, Carlos mota 
pinto entende que, no caso de se efectuar uma cessão de créditos 
futuros emergentes de um certo contrato, transmitindo-se depois a 
posição contratual a um terceiro, os créditos futuros não pertenceram 
a um cessionário do crédito, mas antes ao cessionário da posição 
contratual. Não julga porém menezes leitão que esta posição esteja 
correcta, pois há cessão de créditos futuros e na cessão da posição 
contratual, sendo negócios de disposição que se �ão repercutir sobre 
os créditos a constituir, o respeito pelo princípio da prioridade deter-
minará a pre�alência da primeira disposição sobre a segunda. 

Parece-me que a posição mais adequada, reflectindo a intenção 
das partes e os interesses em causa, é a de que pre�alece a primeira 
cessão, em qualquer caso.

a posição defensá�el em sede de titularização é a teoria da ime-
diação. é esta a preferí�el em tese geral. e aqui é a que melhor cor-
responde às necessidades de transmitir (definitivamente) grandes 
massas de créditos de modo seguro e transparente e sem “interme-
diação” do cedente, sem consideração da posição do cedente no 
momento da aquisição do crédito.

8.	 PosIção	do	devedor

passamos à tutela da posição do de�edor.
Nos termos da regra geral do artigo 585º o de�edor pode opor ao 

cessionário, ainda que este os ignorasse, todos os meios de defesa 

Livro 1.indb   75 23/11/2011   15:26:45



o direito empresarial atual

76

que seria licito in�ocar contra o cedente, com a ressal�a dos que pro-
�enham de facto posterior ao conhecimento da cessão. a posição da 
doutrina alemã passaria por uma equiparação da cessão de créditos 
futuros à cessão de créditos presentes, a ní�el da protecção do de-
�edor, entendendo que esta solução constitui uma regra genérica da 
cessão de créditos16. entende Hahnzog que, dado que o cessionário 
só pode adquirir o crédito nos termos em que ele se �enha a consti-
tuir, toda e qualquer excepção adquirida pelo de�edor em resultado 
do negócio será naturalmente oponí�el ao cessionário.

tratando-se de créditos futuros resultantes de uma relação já 
constituída ou de um negócio sujeito a condição suspensi�a, per-
lingieri entende que o cedente possuía um direito de aquisição 
e�entual do crédito, já certo quanto ao seu montante e rele�ante 
juridicamente, pelo que tal direito é adquirido pelo cessionário que 
o pode exercer pelo de�edor. Contudo o de�edor pode in�ocar pe-
rante o cessionário a excepção de inexigibilidade do direito.

Hahnzog entende que neste caso não podem ser opostas ao ces-
sionário as excepções nascidas depois da cessão e antes da consti-
tuição do crédito, resultantes do acordo negocial das partes. funda-
menta-se na circunstância de, segundo ele, não ser necessário para 
a constituição do crédito futuro a celebração de um no�o negócio 
entre cedente e de�edor, bastando a execução da relação ou a �eri-
ficação da condição.

No entender de menezes leitão17 os maiores problemas da ces-
são de créditos futuros respeitam à excepção de compensação. e dá 
o exemplo de o devedor vir a beneficiar de um contra-crédito sobre 
o cedente no momento em que se verifica a constituição do crédito, 
contra-crédito que ainda não possuía no momento em que te�e co-
nhecimento da cessão do crédito futuro. a teoria da imediação e a 
teoria da transmissão le�arão a resultados diferentes. No primeiro 
caso, faltaria o requisito da reciprocidade dos créditos no momento 
da sua constituição, pelo que não se poderia compensar um crédito 

16 Hahnzog, die rechststellung der zessionars künftiger forderungen, münchen, 
1962, p. 50-1.

17 ob. locs. cits.
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do cessionário com um crédito sobre o cedente. No segundo caso 
“como o crédito pertence por um segundo ao cedente, já se pode-
ria admitir a compensação, ao abrigo do artigo 585º”. Contudo, 
esta norma afasta das excepções in�ocadas perante o cessionário as 
que foram adquiridas posteriormente ao conhecimento da cessão. 
Sendo assim, se a cessão de créditos tiver sido notificada ao deve-
dor antes da constituição do referido contra-crédito pergunta-se se 
este alguma �ez pode ser in�ocado perante o cessionário.

Na Alemanha, e perante a norma semelhante do §406 do BGB, 
alguma doutrina tem entendido que a notificação da cessão de cré-
ditos futuros ao de�edor afasta qualquer possibilidade de este in�o-
car a compensação com contra-crédito sobre o cedente. Com base 
na ideia de que a conser�ação da excepção da compensação por 
créditos surgidos até ao momento em que o de�edor tem conheci-
mento da cessão, justifica-se pela não lesão da confiança deste de 
que poderia continuar a compensar o crédito. Não existindo qual-
quer confiança susceptível de tutela se o devedor, ao adquirir o 
crédito, já foi notificado que ele foi cedido a outra pessoa. Outra 
parte da doutrina entende que o §406 do BJB não se destina apenas 
a tutelar a confiança do devedor, mas também a permitir a conser-
�ação das excepções que possuía contra o cedente. Não se podendo 
portanto pri�ar o de�edor da possibilidade de compensação que, 
sem a cessão, ele teria em relação ao cedente. 

menezes leitão inclina-se para esta última solução18. embora 
nos pareça difícil a solução em tese geral, ha�erá que ponderar os 
interesses em jogo na titularização, e as e�entuais soluções dadas 
pelo legislador.

9.	 InsolvêncIa	do	cedente

passamos a um problema muito importante, e tal�ez decisi�o, 
para a escolha da melhor estrutura. trata-se das consequências da 
insol�ência do cedente no âmbito da cessão de créditos futuros.

tratando-se de uma cessão de créditos presentes, parece não 
ha�er dú�ida de que a declaração de insol�ência não se poderia 

18 aut. ob. cits., p. 432.
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repercutir no âmbito da cessão de créditos. o problema é discutido 
quanto à cessão de créditos futuros e, sobretudo, se o crédito se �ier 
a constituir apenas após a declaração de falência do cedente.

para a teoria da transmissão, dado que o crédito chega a per-
tencer durante um bre�e instante ao património do insol�ente, tal é 
suficiente para que seja objecto de aquisição pela massa insolvente, 
sendo o negócio ineficaz em relação a esta. Com efeito, o cedente 
tem necessariamente de ser titular do crédito, e portanto do po-
der de disposição sobre ele, no momento em que se verificar a sua 
transmissão para o cessionário.

se neste momento, da transmissão para o cessionário, em que o 
cedente de�ia ser titular do poder de disposição do crédito, já per-
deu este poder, sendo os actos de alienação ineficazes em relação à 
massa, não merece qualquer tutela jurídica a posição do cedente e a 
do cessionário. a solução oposta, teria para os defensores da teoria 
da transmissão o incon�eniente de permitir ao insol�ente subtrair 
aos seus credores os créditos de que futuramente �iesse a ser titu-
lar, mediante a sua cessão antes da respecti�a constituição19. 

para os defensores da teoria da imediação, dado que o crédito se 
constitui directa e imediatamente no património do cessionário, a so-
lução seria a de que não poderia ser objecto de apreensão pela massa 
falida, sendo também inatacá�el o negócio de cessão, uma �ez que 
foi celebrado definitivamente antes da declaração de insolvência.

a necessidade sentida por alguns autores de proteger a situa-
ção dos credores do cedente le�ou-os a defender a solução de que, 
ha�endo insol�ência do cedente, a posição do cessionário de�eria 
ser equiparada e não beneficiada, em relação aos outros credores da 
massa falida. assim, �on tuhr sustentou que tal como podem ser 
opostas ao cessionário pelo de�edor as excepções que ele teria con-
tra o cedente, a cessão não pode ser�ir para lhe criar uma posição 
jurídica melhor do que aquela que lhe ad�iria se ti�esse sido o ce-
dente a adquirir o crédito. esta posição é aceite por muitos autores 
que entendem que a cessão de créditos futuros não pode pre�alecer 
perante a declaração de insol�ência do cedente.

19 também, vaz serra, ob. cit., p. 41 e segs.

Livro 1.indb   78 23/11/2011   15:26:46



securitização (titularização) de Créditos futuros (em direito português)

79

entre nós, e no entender de menezes leitão, esta solução terá 
consagração expressa no Cire. assim, o artigo 115º nº 1 desse 
diploma dispõe que “sendo o devedor uma pessoa singular e ten-
do ele cedido ou dado em penhor, anteriormente à declaração de 
insolvência, créditos futuros emergentes de contrato de trabalho 
ou de prestação de serviços, ou o direito a prestações sucedâne-
as futuras, designadamente subsídios de desemprego e pensões 
de reforma, a eficácia do negócio ficará limitada aos rendimentos 
respeitantes ao período anterior à declaração de insolvência, ao 
resto do mês em curso nessa data e os 24 meses subsequentes; 
acrescentando o nº 2 que “a eficácia da cessão realizada ou do 
penhor constituído pelo devedor anteriormente à declaração de 
insolvência que tenha por objecto rendas ou alugueres devidos por 
contrato de locação que o administrador da insolvência não possa 
denunciar ou resolver, nos termos respectivamente do nº 2 do arti-
go 104º, do nº 1 do artigo 109º fica limitada, seja ou não o devedor 
uma pessoa singular, às que respeitam ao período anterior à data 
de declaração de insolvência, ao resto do mês em curso nessa data 
e ao mês subsequente”. terá o legislador entendido que se de�ia 
limitar no tempo a eficácia de tais cessões de créditos futuros sobre 
a declaração da insol�ência.

mais uma �ez aqui me parece que é a teoria da imediação que 
melhor se compadece com qualquer das soluções propostas. Ha-
�endo que analisar a melhor resposta aos problemas no quadro da 
titularização de créditos futuros.

10.	 confIguração	do	negócIo	de	cessão	de	
crédItos	futuros	

Parte da doutrina configura o negócio de cessão de créditos 
futuros como a alienação de um direito de expectati�a, sempre e 
quando a constituição do crédito já tenha uma causa jurídica ou não 
fique dependente de um comportamento do cedente. 

outros autores há que, embora reconhecendo que a cessão de 
créditos futuros não está sujeita a uma condição, julgam, apesar 
disso, que ela se encontra dependente de um acontecimento futuro 
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e incerto que é a futura constituição do crédito, termos em que se 
deve aplicar o §161 do BGB à pluralidade de cessões de créditos 
futuros e �er na cessão de créditos futuros um regime semelhante 
ao da condição, por analogia.

menezes leitão julga que a cessão de créditos futuros se recon-
duzirá normalmente a uma compra e �enda, incumbindo ao �en-
dedor, por força do artigo 880º do Código Ci�il, a obrigação de 
efectuar as diligências necessárias para que o comprador adquira o 
bem �endido. será uma �enda de expectati�as jurídicas quando a 
constituição do crédito já tenha uma causa jurídica; e uma �enda de 
esperanças no caso contrário. por força do artigo 408º, 2, do Códi-
go Civil, a transmissão do crédito para o adquirente verificar-se-ia 
logo no momento em que ele é adquirido pelo alienante.

Julgo que há que distinguir entre duas situações.
a primeira é a de se tratar da cessão de um crédito futuro en-

raizado numa relação já constituída. Neste caso, está a alienar-se 
uma expectati�a jurídica a um crédito futuro. é esta expectati�a 
presente que é alienada presentemente ao cessionário. por outras 
pala�ras: está a alienar-se uma expectati�a jurídica presente (a um 
crédito futuro); e o crédito “futuro” é adquirido pelo adquirente da 
expectati�a jurídica, e só por este, como crédito “presente”. outros 
de�eres do cedente, nomeadamente quanto à efecti�a aquisição do 
crédito pelo adquirente, integram-se nos de�eres gerais da boa fé. 

os créditos totalmente futuros são alienados também em ter-
mos de transmissão da expectati�a jurídica, menos tutelada, mas 
com consistência económica e financeira suficiente para ter um va-
lor. alienada essa expectati�a jurídica, o crédito nasce, como cré-
dito presente, na esfera jurídica do cessionário. Julgo que nada de 
essencial se altera.

11.	 seParação	PatrImonIal	na	esfera	do	
cessIonárIo

Há que salientar dois princípios em matéria de cessão de cré-
ditos para titularização: a exigibilidade limitada dos créditos in-
corporados nos títulos de objecto de emissão e a segregação do 
conjunto de créditos.
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Nestes termos, os portadores do título de titularização não 
podem executar o património integral da entidade emitente, mas 
apenas o fluxo financeiro correspondente aos créditos objecto da 
titularização. também os credores da entidade emitente não têm a 
faculdade de atacar o património segregado constituído pelo con-
junto de créditos objecto de titularização, a menos que sejam porta-
dores de um título, determinando-se assim um fenómeno de sepa-
ração de patrimónios. é certo que estes princípios �ariam conforme 
se trate de sociedades de titularização de créditos ou de fundos de 
titularização de créditos, mas não o �amos desen�ol�er na medida 
em que não interessa para o objecto do presente parecer.

12.	 estrutura	do	negócIo	de	cessão	de	crédItos	
Para	tItularIzação

para alguns autores a cessão de créditos para titularização ope-
ra-se atra�és de um negócio que tem como causa a compra e �enda 
e em que a propriedade é transferida com base no princípio do con-
sensualismo. estaremos perante uma cessão “pro soluto”, impli-
cando a transmissão para o cessionário do risco do incumprimento 
do de�edor cedido. a cessão para titularização corresponderia a 
uma “causa adquirendi” e não a uma “causa credendi”, já que se 
trata de uma venda real e não de um financiamento, ao contrário do 
que sucederia na cessão de créditos em garantia.

para Cal�ão da sil�a é a compra e �enda o in�ólucro causal para 
a transmissão de créditos entre cedente e cessionário. assim, a ces-
são de créditos para a titularização de�e ser reconduzida a uma com-
pra e �enda. esta concepção seria inequí�oca quando o cessionário é 
uma sociedade de titularização de créditos, uma �ez que o artigo 39º 
do decreto-lei nº 453/99 refere expressamente que estas sociedades 
“têm por objecto exclusivo a realização de operações de titulariza-
ção de créditos, mediante a sua aquisição, gestão e transmissão e 
a emissão de obrigações titularizadas para pagamento dos créditos 
adquiridos”. No caso dos fundos de titularização de créditos Cal�ão 
da sil�a entende que a “causa vendendi” já não é tão directa, mas 
também que resulta da pre�isão legal (artigo 12º do decreto-lei nº 
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453/99) da aquisição de créditos pelos fundos, o que le�aria à qua-
lificação da situação como uma aquisição de créditos mediante um 
preço, ou seja, uma compra e �enda de créditos.

II.	 cessão	de	crédItos	futuros	Para	
tItularIzação

13.	 Introdução

parece-me que a cessão de créditos futuros para titularização 
exige a consideração de situações de facto que le�am a adoptar a 
teoria da imediação. 

14.	 dIstInções

vamos iniciar a análise com as seguintes situações de facto.

14.1	 créditos	“já existentes”	a	vencer	no	future

o cedente �em ceder créditos assentes numa relação jurídica já 
constituída com um de�edor certo e determinado e de montante de-
terminável pelo menos de acordo com critérios técnico-científicos 
ou as regras da experiência.

suponha-se que uma dada sociedade que fabrica fornos eléctri-
cos cede os créditos futuros resultantes das �endas acordadas a um 
cliente durante um certo ano. estando: a) já o montante dos créditos 
determinado; b) ou determinável, de acordo com critérios fixados 
no contrato de compra e �enda. estarão a ser cedidos: a) créditos 
certos e determinados, quanto ao de�edor e ao seu montante; b) 
créditos certos quanto ao de�edor, de montante determiná�el.

estão a �ender-se créditos presentes embora só a �encer no fu-
turo. a relação obrigacional de onde decorre o crédito é “conti-
nuada” e dela decorrem necessariamente os créditos a �encer no 
futuro. 

Neste quadro estão a �ender-se créditos certos, embora na hi-
pótese b) de montante não determinado mas determiná�el. esta 
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“determinabilidade” (que não “determinação”) só influi nas con-
dições económico-financeiras do negócio, no preço e outras condi-
ções nomeadamente temporais da �enda.

No que se refere ao momento da transferência dos créditos, tudo 
depende da �ontade das partes.

Normalmente, a �ontade das partes será no sentido da transfe-
rência imediata do cedente para o cessionário da expectati�a jurídi-
ca (actual) ao crédito futuro. e é isto que tem de se pressupor. 

14.1.1  Momento da aquisição

quanto à aquisição do crédito propriamente dito – que é crédito 
ainda existente embora a �encer no futuro – corresponde à “natu-
reza das coisas” que este seja adquirido imediatamente pelo ces-
sionário logo que nasça. embora sujeito às condições pre�istas na 
lei de titularização de créditos. a não ser que as partes disponham 
algo em contrário.

Com efeito, estranho seria que querendo as partes a transmissão 
do crédito, e sendo este determiná�el enquanto objecto do contrato, 
a sua aquisição pelo cessionário ainda esti�esse dependente do seu 
nascimento, embora por um instante, na esfera jurídica do cedente. 
em homenagem a que interesses ou a que dogmática? aliás o pró-
prio recebimento do preço da cessão re�ela claramente, na relação 
sinalagmática, a entrega definitiva do bem, do crédito “futuro”.

Neste sentido depõe claramente o Código Ci�il a propósito da 
�enda das coisas sujeitas a contagem, passagem ou mediação (ar-
tigos 887º e segs.); em que não estabelece regras especiais para o 
momento da transferência da propriedade que se operará por for-
ça do contrato. mas só se preocupa “naturalmente” com o preço. 
transferindo-se a propriedade dos bens desde o momento da cele-
bração do contrato.

ainda mais característico é o regime pre�isto no Código Ci�il 
da �enda das coisas futuras (artigo 880º).

Não se estabelece qualquer restrição, termo ou condição para 
a transferência da propriedade. assim, logo que a coisa futura se 
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tornar presente será adquirida pelo comprador. Não passando pela 
esfera jurídica do �endedor.

e recebendo-se o preço, hoje, está-se a auferir uma receita 
hoje.
14.2	 créditos	futuros	

é hipotizá�el outro grau de indeterminação – em termos de os 
créditos serem “realmente” futuros.

suponha-se que uma sociedade cede os créditos que nascerão 
num certo ano, da sua acti�idade de prestação de ser�iços de con-
sultoria; ou da �enda dos bens que produzir num certo ano.

indo mais longe, é corrente que uma sociedade concessionária 
de uma rede de auto-estradas ou de uma ponte ceda para titulariza-
ção os créditos que nasçam durante um certo período. ou que um 
museu ceda para titularização ou receitas futuras das entradas de 
�isitantes. 

“Quid iuris”?
o que está em causa é uma relação jurídica que permite assen-

tar a possibilidade futura da constituição dos créditos.
a relação jurídica constituída será diferente da relação jurídica 

a constituir e a gerar em si mesma o crédito. a relação jurídica 
constituída (hoje) poderá não ser aquela da qual, em rigor, emerge 
o próprio crédito a ceder – por exemplo a prestação de ser�iço. 
mas sim outra da qual resulta para o cedente, com um mínimo 
de segurança, a possibilidade da constituição daquelas outras rela-
ções jurídicas; como por exemplo “os contratos de concessão de 
serviços públicos – água, gás, auto-estradas, v.g. – e na própria 
prestação do serviço” e as “receitas provenientes da realização de 
eventos, culturais ou desportivos – desde que nestes casos o con-
trato do qual emerge a possibilidade de realizar o evento esteja já 
assegurado”20.

20 manuel monteiro, “O recente regime português de Titularização de créditos”, 
diogo leite de Campos et alii, Colecção de Colóquios do instituto de direito 
Bancário, lisboa, 2000, p. 201.

Livro 1.indb   84 23/11/2011   15:26:46



securitização (titularização) de Créditos futuros (em direito português)

85

a “existência da relação jurídica constituída” tem de ser in-
terpretada e não meramente lida, pois o seu texto, como qualquer 
texto legal ou outro, permite �ários sentidos.

– embora o seu sentido me pareça e�idente. 
Há que cotejar o texto com as situações da �ida quotidiana para 

determinar, com base em critérios de “necessidade justa”, quais as 
que cabem no seu âmbito, sem nunca ultrapassar ou ficar aquém do 
seu sentido textual.

Na �ida corrente, a titularização de créditos existe (e foi pensa-
da) para responder a dois grandes tipos de situações.

primeiro, à necessidade de uma pessoa (colecti�a) ceder (�en-
der) créditos com base numa obrigação continuada ou de execução 
continuada: rendas de arrendamento, prestações de locação finan-
ceira, prestações de empréstimo para habitação, etc..

referi esta matéria no parágrafo anterior. 
trata-se de créditos já gerados mas com �encimento futuro.
passo agora aos créditos futuros que são os que estão agora em 

causa.
vamos assentar na realidade para não construir castelos “no ar”.
suponha-se uma relação jurídica de “financeiramente estrutu-

rado” (“project finance”).
uma sociedade, concessionária de pontes, auto-estradas, aeró-

dromos, etc., obtem um financiamento para levar a cabo por sua 
conta e risco as obras concessionadas. estando pre�isto que pagará 
o ser�iço da di�ida (amortização do capital e juros) com as rendas 
a receber (portagens, taxas por estacionamento de a�iões, cargas 
manuseada, passageiros, etc.).

e assim faz.
mas em certo momento precisa de obter receitas para in�estir 

em no�as estradas, por ex. 
Não pode prestar garantia sobre as auto-estradas por estas se-

rem o objecto da concessão.
pode �ender bem imó�eis que não sejam objecto da concessão. 

mas estes serão escassos.
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a �ia mais frequente escolhida hoje, em todos os países que 
podem ser�ir de exemplo, é a titularização de créditos futuros. a 
sociedade �ai �ender (ceder) as portagens futuras; �ende, recebe 
um preço e �ai in�esti-lo.

se isto não fosse possí�el, desaparecia mais de metade do in-
teresse da titularização de créditos que se refere precisamente aos 
créditos enquadrados, como �imos, no “financiamento estrutura-
do” (project finance”).

por relação já constituída, referida aos créditos futuros, não se 
pode entender só, redutoramente, os créditos resultantes de obriga-
ções continuadas (ou de execução continuada). estes são critérios 
já existentes, a �encer no futuro, como referi.

o requisito de a relação jurídica estar constituída reporta-se di-
rectamente à determinabilidade/estimabilidade dos créditos e não 
a mais do que isso.

“O legislador entendeu fixar os limites dentro dos quais são 
credíveis créditos futuros, no respeito pelo princípio da determina-
ção ou determinabilidade do objecto da cessão (art. 280,º do Códi-
go Civil): créditos pecuniários que possam emergir “in futurum” 
de contratos já formados no momento da cessão, de montante de-
terminado ou determinável”21.

o que é preciso – e basta – é a relação jurídica existente su-
portar “com segurança mínima” o surgimento de relações entre o 
credor/cedente e os seus de�edores22. 

a relação (já constituída) estabelecida entre o concedente e o con-
cessionário é adequada a proporcionar o grau de certeza e segurança 
que permita a determinação do “se” e do “quanto” das portagens.

o “se” é eliminado pela relação da concessão: ha�erá receitas 
(no caso portagens).. 

o risco que o adquirente corre é o “risco concessionária”. 
O próprio financiamento estruturado (“project finance”), assen-

te em meses ou anos de estudos, le�a a determinar com segurança o 

21 Cal�ão da sil�a, titularização de créditos, 2ª edição, Coimbra, almedina, 2003, 
p. 86.

22 manuel monteiro, ob. cit., p. 202.
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“quando” e o “quanto” da geração das portagens. se hou�er incer-
teza quanto a este ponto, ou re�êem-se os cálculos ou abandona-se 
o projecto.

por outras pala�ras: o grau de probabilidade do “se”, do “quan-
do” e do “quanto” das portagens, no caso presente, é muito ele�ado 
por assentar na relação entre a entidade concessionaria e o estado 
português, relação consubstanciada numa concessão por um longo 
período estável e cujo conteúdo financeiro foi longa e exaustiva-
mente estudado. tudo culminado numa lei (decreto-lei).

reporto-me aqui, mais uma �ez, a diogo leite de Campos e 
Cláudia saa�edra pinto, João Cal�ão da sil�a e manuel monteiro, 
nas obras e locais referidos. 

pergunta-se agora: e se os cálculos sobre o montante das recei-
tas falharem?

Não é �erdadeiramente um problema a ní�el legal por o legis-
lador saber que em todos os contratos há um risco que pode recair 
sobre uma das partes ou sobre ambas.

a ní�el da titularização de créditos “futuros” assentes em obri-
gações continuadas ou de execução continuada, também há um 
risco, desde logo o de cobrança que as partes repartem entre si ou 
atribuem a uma delas nos termos do contrato.

Na operação em análise, o risco (de geração dos créditos) – de-
corrente do maior ou menor �olume de cobranças – é eliminado ou 
mitigado atra�és da afectação diária pelo cedente de mais créditos 
do que aqueles que foram efecti�amente cedidos, de modo a criar-
se uma margem de segurança em relação ao �olume de créditos 
necessários para fazer face aos compromissos resultantes da ope-
ração.

e é frequente em qualquer titularização, nomeadamente de cré-
ditos bancários, em que se atribui ao cessionário uma margem de 
segurança.

de qualquer modo, a lei aplicá�el deixa às partes a escolha do 
ónus do risco, bastando-lhe a base sólida de os créditos, para além 
de emergirem de uma relação jurídica constituída, serem de mon-
tante estimado ou estimá�el. 
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Nestes casos, os negócios de cessão de créditos futuros re�es-
tirão a natureza de contratos – quadro de onde decorrerá a trans-
ferência dos créditos que nasçam. em termos de cessão global de 
créditos, desde o momento em que tais créditos determiná�eis se 
�enham a determinar23. valendo a cessão como um negócio poli-
casual ou poli�alente24.

Na cessão financeira (“factoring”) os negócios de segundo grau 
parecem adequados25, dado o carácter mais “individualizado” da 
cessão de créditos. 

14.2.1 Momento da aquisição 

Na cessão para titularização há mais (embora não necessaria-
mente) a ideia da transmissão, não de créditos (indi�idualizados), 
mas de “carteiras” de créditos presentes ou futuros. Não esque-
çamos que a titularização tem na sua origem a necessidade de os 
bancos colocarem junto dos in�estidores parte das suas carteiras de 
créditos; e de as empresas concessionárias titularizarem taxas ou 
preços públicos.

Assim, a massificação típica da titularização levará a que não 
seja intenção das partes que haja negócios indi�idualizados de ces-
são de créditos, mesmo em relação aos créditos futuros e é só des-
tes que estamos a tratar. a não ser que tais créditos não decorram 
da relação já constituída.

Nestes termos, parece-me de acordo com os interesses subja-
centes ao negócio e à �ontade das partes que os créditos, logo que 
nasçam, surjam imediatamente na esfera jurídica do cessionário. é 
um ponto importante de que tratarei mais tarde e que é de rele�ân-
cia nos quadros do regime fiscal.

23 antunes varela, das obrigações em geral, ii, págs. 314 e segs.; Jorge ribeiro de 
faria, direito das obrigações, ii, Coimbra, almedina, 1990, págs. 521 e segs.; 
luís menezes leitão, direito das obrigações, almedina, Coimbra, ii, p. 16.

24 antunes varela, ob. cit., pág. 297; ribeiro de faria, ob. cit., p. 504 e segs.
25 Vd. Luís Miguel Pestana de Vasconcelos, Dos contratos de cessão financeira 

(factoring), BfduC, studia Juridica, Coimbra editora, 1999, p. 186.
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assim se assenta melhor a cessão “definitiva” dos créditos, a 
nascerem directamente no cessionário. pois o cedente �endeu hoje, 
por um preço, um bem actual (a expectati�a a esses créditos).

15.	 crédItos	futuros	de	montante	conHecIdo	
ou	estImável

enquadrado estreitamente no que escre�i no número anterior, 
�ou �oltar, em síntese, ao montante conhecido ou estimá�el dos 
créditos cedidos.

Este requisito deve ter-se igualmente por verificado relativa-
mente à operação em análise. Com base em análises sustentadas 
(nomeadamente estudos de tráfego) foi possível fixar um montante 
que, com segurança, assegura cobranças em valor suficiente para 
garantir a existência dos créditos futuros cedidos ao �eículo de ti-
tularização e a regular a pontual remuneração, por este, das obriga-
ções titularizadas por si emitidas. 

a pre�isão do montante dos créditos futuros cedidos te�e por 
base, não só os registos dos históricos dos créditos em causa, 
como também os estudos de tráfego regularmente realizados e, 
bem assim, os estudos das restantes variáveis relevantes na fixa-
ção do número e �alor das portagens a cobrar. em conformidade, 
e tendo em conta todos os elementos documentais referidos e a 
informação que seria proporcionada pelos mesmos, parece-me 
que a estimação efectuada cumpre perfeitamente o requisito legal 
aqui em análise.

para cumprimento do referido, as receitas futuras das quais 
resultarão os créditos objecto da operação foram objecto de esti-
mação pelo próprio cedente nos termos do contrato de cessão de 
créditos e de confirmação independente por parte da KPMG & As-
sociados – sroC, s.a., auditor registado junto da Cmvm, que 
aqui se juntam e que constituem o anexo ii a este parecer.

estes documentos que suportam a referida estimati�a foram 
en�iados à Cmvm e incluídos no próprio contrato de cessão de 
créditos da operação, tendo sido com base nos mesmos que esta foi 
apro�ada pela Cmvm. 
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16.	 o	nascImento	do	crédIto	futuro.	cessão	
Plena

os termos do artigo 4.° n.º 6 da ltC “A cessão deve ser plena, 
não pode ficar sujeita a condição nem a termo, salvo nos casos pre-
vistos no n.º 2 do artigo 28.º, de subscrição incompleta de unidades 
de titularização ou de obrigações emitidas por sociedade de titulari-
zação de créditos, não podendo o cedente, ou entidade que com este 
se encontre constituída em relação de grupo ou de domínio, conce-
der quaisquer garantias ou assumir responsabilidades pelo cumpri-
mento. Sem prejuízo em relação aos créditos presentes, do disposto 
no n.º 1 do artigo 587.º do Código Civil ( … )” (sublinhado meu). 

veja-se, em detalhe, esta disposição. 
“Não podendo o cedente, ou entidade que com este se encontre 

constituída em relação de grupo ou de domínio, conceder quais-
quer garantias ou assumir responsabilidades pelo cumprimento”.

a interdição da possibilidade de assumir quaisquer responsabi-
lidades pelo cumprimento por parte do cedente é um requisito de 
índole negativa ou proibitiva, que identifica: 

 (i) o âmbito subjecti�o de uma interdição legal – “o cedente, ou 
entidade que com este se encontre constituída em relação de 
grupo ou de domínio”.

 (ii) a acti�idade interdita – “conceder quaisquer garantias ou 
assumir responsabilidades”; e 

 (iii) a finalidade para a qual a actividade é interdita – “pelo cum- 
  primento”.

estas três condições são cumulati�as, bastando que uma delas 
não se tenha lugar para que o requisito (de índole negati�a) não se 
verifique.

O terceiro requisito determina o fim ao qual está pré-ordenada 
a concessão de quaisquer garantias ou assunção de responsabilida-
des pelo (maxime) cedente.

O legislador optou, por determinar aquele fim através de um 
termo técnico (jurídico): o “cumprimento”. e cumprimento tem 
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um sentido técnico: é, a forma (normal e mais comum) de extinção 
das obrigações. Conforme estipula o artigo 762.°, n.º 1, do Código 
Ci�il: “O devedor cumpre a obrigação quando realiza a prestação 
a que está vinculado.” 

o requisito em causa impede que o cedente garanta a realização 
pelo de�edor da prestação a que está �inculado ou assuma responsabi-
lidades relati�amente àquela realização (cumprimento da obrigação). 
é este o sentido da norma e a essência de uma operação de titulariza-
ção, se comparada com uma �ulgar cessão de créditos: o alheamento 
do cedente face ao risco de sol�ência dos de�edores e ao cumprimento 
das respecti�as obrigações ao abrigo dos créditos cedidos. 

é perfeitamente legítimo – decorrendo da boa fé – que o ceden-
te se responsabilize pelo risco de “originação” (originação pelo 
cedente) da operação, não podendo assumir, isso sim, o risco de 
incumprimento (incumprimento pelos de�edores dos créditos futu-
ros) da mesma. tal entendimento assenta na interpretação efectua 
da parte final do artigo 4. n.º 6 da L TC, que julgo ser a mais cor-
recta, e que infra desen�ol�erei. 

“Sem prejuízo, em relação aos créditos presentes, do disposto 
no n.º 1 do artigo 587.ºdo Código Civil ( .. .)” .

Neste último trecho o legislador esclarece que, tratando-se de 
créditos presentes, são imperati�amente aplicá�eis dois requisitos 
suplementares que estão pre�istos no artigo 587.º, n.º 1, do Código 
Civil (com uma excepção prevista a final26 que aqui não se aplica).

tal como para o requisito anterior, poderá esta pre�isão legal 
ser analisada da seguinte forma: 

 (i) refere-se específica e somente à cessão de créditos presen-
tes;

 (ii) esclarece (por remissão) que o cedente garante ao cessioná-
rio a existência dos créditos cedidos; e 

 (iii) esclarece (por remissão) que o cedente garante ao cessioná-
rio a exigibilidade dos créditos cedidos. 

26 “Excepto nos casos previstos no n.º 2 do presente artigo”.
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Créditos presentes, por oposição aos “créditos futuros” referi-
dos no artigo 4.º, n.º 3, da ltC, são créditos que já foram gerados 
no momento em que é realizado o negócio de cessão de créditos 
entre cedente e cessionário e que actualmente já se encontram na 
esfera jurídica do cedente. 

o legislador procura neste trecho esclarecer um determinado 
aspecto do regime aplicá�el à cessão para titularização de créditos 
presentes, o que não significa que para a cessão de créditos futuros 
�alha um esclarecimento in�erso. se o legislador nada ti�esse dito, 
se o texto em análise não existisse, o disposto no artigo 587.°, n.º1, 
do Código Ci�il não deixaria de ser subsidiariamente aplicá�el. 
por essa razão é que, mais do que determinar a aplicação do dispos-
to naquele artigo do Código Ci�il à cessão de créditos presentes, o 
legislador esclarece que esse artigo lhe é aplicá�el (dir-se-ia, para 
que dú�idas não restassem). 

quanto à aplicação do disposto no artigo 587.°, n.º 1, do Código 
Ci�il à cessão de créditos futuros o legislador nada disse. perante 
isto, pode colocar-se a questão: numa cessão para titularização de 
créditos futuros o respecti�o cedente garante, ou pode garantir, a 
existência e exigibilidade dos créditos? 

uma primeira solução para este problema é a de não procurar 
retirar quaisquer consequências daquela omissão. se o legislador 
nada esclareceu quanto à garantia da existência e exigibilidade dos 
créditos futuros pelo cedente ao cessionário, de�e recorrer-se ao 
regime subsidiariamente aplicá�el. e este regime é o consagrado 
no artigo 587.°, n.º 1, do Código Ci�il que não distingue entre ces-
são de réditos presentes e futuros. esta solução estaria, aliás, em 
consonância com um argumento “a contrario” decorrente do dis-
posto no artigo 4.°, n.º 2, da ltC. Nos termos deste número: “(…) 
o Estado e a segurança social podem ceder créditos para efeitos 
de titularização (…) podendo, nesse caso, o cedente não garantir 
a existência e exigibilidade desses créditos”. pelo que, “a contra-
rio”, tratando-se de uma entidade que não o estado ou a segurança 
social (mas qualificável como cedente à luz do artigo 2.° da LTC) a 
ceder créditos para titularização, sejam presentes ou futuros (já que 
o artigo 4.°, n.º 2, da ltC não distingue, tal como o n.º 1 do mesmo 
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artigo também não distingue), essa entidade não poderia deixar de 
garantir a respecti�a existência e exigibilidade. 

esta solução acaba também por ser a mais e�idente. relati�a-
mente aos créditos presentes, o legislador, por força do artigo 587.°, 
n.º 1, do Código Ci�il e do artigo 4.°, n.º 6, da ltC, impôs que o 
risco de geração (isto é, o risco de inexistência e inexigibilidade) 
do crédito não poderá ser cedido ao cessionário. assim sendo, o 
mais lógico seria que igualmente no âmbito da cessão de créditos 
futuros o risco de geração não fosse transferido pelo cedente ao 
cessionário.

outra solução passa por procurar extrapolar para o âmbito da 
cessão de créditos futuros, algum sentido decorrente deste último 
trecho referente aos créditos presentes. 

Neste âmbito, uma posição possí�el seria de sustentar que im-
perati�amente o cedente não garantiria a existência e exigibilidade 
dos créditos cedidos. ou seja, se o legislador esclarece, quanto aos 
créditos presentes, que o cedente garante imperati�amente a exis-
tência e exigibilidade dos créditos, a contrario, quanto aos créditos 
futuros, o cedente não garantiria, por imperati�o legal, a existência 
e exigibilidade dos créditos. ora, em primeiro lugar, a mobilização 
de um argumento deste tipo de�e ser substancialmente fundamenta-
da, o que trataremos nos parágrafos seguintes. em segundo, �eja-se 
que em sentido oposto existe também um argumento a contrario, e 
este bem mais asserti�o, decorrente do disposto no artigo 4.°, n.º 2, 
da ltC e que já referimos supra. pelo que o intérprete se encontra 
num impasse27 e terá de ir mais além na procura da resposta mais 
adequada, ou então dar pre�alência a esse tom mais asserti�o. 

Conforme o referido em termos de risco, pode pensar-se na 
transmissão pelo cedente ao cessionário de dois riscos distintos: 

27 E também não se diga que a excepção prevista no final do artigo 4.°, n.º 6, da 
ltC (“excepto nos casos previstos no n. º 2 do presente artigo”) permite ul-
trapassar este impasse. é que, no entendimento do Consulente, esta excepção 
relaciona-se ob�iamente com o esclarecimento do legislador que �imos tratando 
(“sem prejuízo do Código Civil’), esclarecimento esse que se atém somente com 
a cessão de créditos presentes, sendo que já �imos que o disposto no artigo 4.°, 
n.º 2, da ltC se atém tanto com a cessão de créditos presentes como futuros.
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 (i) risco de incumprimento, que nos termos do artigo 4.°, n.º 6, 
da ltC de�e sempre acompanhar a cessão do crédito; e 

 (ii) risco de originação, que o legislador esclarece que, quanto 
aos créditos presentes pelo menos, nunca poderá acompa-
nhar a cessão.

risco de incumprimento é denominado “risco de crédito” e é a 
cessão deste risco que tipicamente acompanha a cessão do crédito 
para o cessionário. Neste sentido, o artigo 2.°, �), do decreto-lei 
n.º 104/2007, de 3 de abri28, começa desde logo por definir “titu-
larização” como “a operação ou o mecanismo através do qual o 
risco de crédito associado a uma posição ou conjunto de posições 
é dividido em tranches (... )29”. 

agora, não se di�isa é qualquer fundamento substancial para 
que numa cessão de créditos futuros de�a imperati�amente ser 
transferido, além do risco de incumprimento, o risco de geração. 
para mais, quando por força de circunstâncias e�identes uma ces-
são de créditos futuros é mais arriscada para o cessionário do que 
uma cessão de créditos presentes. assim, e por maioria de razão, 
se for considerado que a cessão do risco de originação não de�e 
acompanhar a cessão do crédito no caso de cessão de créditos pre-
sentes, pelo menos há-de possibilitar-se que cedente e cessioná-
rio, contratualmente, estabeleçam que o risco de originação recaia 
sobre aquele, no caso de cessão de créditos futuros. a lógica da 
pre�alência da protecção aos interesses dos in�estidores parece 
também impor claramente que assim seja.

28 o decreto-lei n.º 10412007, de 3 de abril, procede à nona alteração ao regime 
geral das instituições de Crédito e sociedades financeiras e transpõe para a 
ordem jurídica interna a directi�a n.º 2006/48/Ce, do parlamento europeu e 
do Conselho, de 14 de Junho, relati�a ao acesso à acti�idade das instituições de 
crédito e ao seu exercício. 

29 A definição completa é a seguinte: “Titularização” a operação ou o mecanismo 
atra�és do qual o crédito associado a uma posição ou conjunto de posições é di-
�idido em tranches e que apresenta as seguintes características: os pagamentos 
relati�os à operação ou mecanismo dependem dos resultados obtidos pela posição 
ou conjunto de posições; a subordinação das tranches determina a distribuição das 
perdas durante o período de �igência da operação ou mecanismo.
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transfer Pricing Dispute resolution (1842-2011):
towards a Global Convergence that Will 

Include Brazil?

eduardo Baistrocchi1

1.	 IntroductIon	

The international tax regime finds itself in the midst of a creeping 
transition from rules to standards since the beginning of the 20th cen-
tury.2 the rule-based arm’s length principle that ob�iated all problems 

1 tax faculty member, london school of economics; of Counsel to rolim, viotti 
& leite Campos.

2 literature on the international tax regime is immense and can only be highlight-
ed here. excellent sur�eys follow. reu�en s a�i–yonah, International Tax as 
International Law. An Analysis of the International Tax Regime, Cambridge tax 
law series, 2007. a�i–yonah offers a comprehensi�e analysis of the interna-
tional tax regime and its relationship with public international law. yari� Braun-
er, ‘An International Tax Regime in Crystallisation — Realities, Experiences 
and Opportunities,’ 56 Tax Law Review 259 (2003). Brauner outlines a general 
conceptual framework to achie�e a world tax regime through a multilateral tax 
treaty that might be implemented in stages. ian roxan, Limits to Globalization 
— Some Implications for Taxation in the Developing World (2003). this unpub-
lished paper does not share the negati�e �iew of the effects of globalisation on 
taxation in the de�eloping world. michael graetz, ‘taxing international income: 
inadequate principles, outdated Concepts, and unsatisfactory policies,’ 54 Tax 
Law Review, 2001, which argues that the current international income tax re-
gime lacks a satisfactory normati�e basis. richard vann, International Aspects 
of Income Tax, Tax Law Design and Drafting, volume 2, international monetary 
fund, 1998. reu�en s a�i–yonah, ‘the structure of international taxation: a 
Proposal for Simplification,’ 74 Texas Law Review 1301 (1996), which, as its 
title indicates, identifies the structure of international taxation and its norma-
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of allocation by the early 1930s,3 has been gradually replaced by a 
standard-based arm’s length principle which is particularly �isible since 
the world’s first bilateral Advance Pricing Agreement (APA) was con-
cluded between australia and the united states in the early 1990s.4 this 
transition has important consequences for the structure of transfer pri-
cing dispute resolution at the outset of the 21st century, including shifting 
ultimate decision-making down the legal hierarchy (in the direction of 

ti�e underpinnings. sol piccioto, International Business Taxation, A study in 
the internationalization of business regulations (1992), which is an historical 
account of the e�olution of corporate income taxation. adrian ogley, The Prin-
ciples of International Tax: A Multinational Perspective (1993), which pro�ides 
a brief and illuminating general o�er�iew. the literature on international taxa-
tion and game theory produced by international lawyers is small. the seminal 
papers in this area are the following: Charles Kingston, ‘the Coherence of in-
ternational taxation,’ 81 Columbia Law Review 1151 (arguing that tax systems 
do interact and the implications of this; he maintains that the main players of 
the international tax game are countries and that countries compete for re�enue, 
in�estments, markets, and jobs); tsilly dagan, ‘National interests in the inter-
national tax game,’ 18 Virginia Tax Review 363 (1998) (arguing that countries 
play as self–interested players in the international tax game).

3 see, for example, Taxation of Foreign and National Enterprises (volume iv), 
Methods of Allocating Taxable Income by mitchell B. Carroll, league of Na-
tions, gene�a, 1933, hereinafter the Carroll report. the Carroll report stated 
the following on the self-enforcing character of the als gi�en its power to 
‘ob�iate all problems of allocation:’ ‘as the conduct of business between a 
corporation and its subsidiaries on the basis of dealings with an independent 
enterprise obviates all problems of allocation, it is recommended that, in prin-
ciple, subsidiaries be not regarded as permanent establishments of an enterprise 
but treated as independent legal entities; and if it is shown that inter-company 
transactions have been carried on in such a manner as to divert profits from a 
subsidiary, the di�erted income should be allocated to the subsidiary on the 
basis of what it would ha�e earned had it been dealing with an independent 
enterprise.’ (emphasis added.) see Carroll report, paragraph 628.

4 this transition can be seen in countries on all continents at different points in 
time and at different paces. it is led by countries in which their economies are 
intangible-intensi�e such as Canada, China, Japan, the united states, and the 
united Kingdom. a similar mo�ement from rules to standards can be witnessed 
in other areas of the law. see, for example, Crane, daniel a, Rules Versus Stand-
ards in Antitrust Adjudication. washington and lee law re�iew, vol. 64, 2007; 
Cardozo legal studies research paper No 162. a�ailable at ssrN: http://ssrn.
com/abstract=927293 (last �isited 19 march 2011).
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apas, mutual agreement procedures, tax litigation, and tax arbitration) 
and increasing the importance of economic experts. 

this article is focused on two points. on the one hand, it main-
tains that the central causes of the e�olutionary path of the inter-
national tax regime over the last century have been first, the emer-
gence of globalisation and later, the emergence of intangibles. the 
dynamic in which mature economies ha�e been sol�ing transfer 
pricing disputes since the late 19th century is a case in point. this 
dynamic can be di�ided into six stages in order to adapt to this 
incremental changing context of globalisation and intangibles. the 
rele�ant period studied here runs from 1842, when the uK re–in-
troduced its income tax system, to 2011.

on the other hand, this article argues that, contrary to con�en-
tional wisdom, the e�olutionary path of the Brazilian international 
tax system is increasingly con�erging with the international trend 
in this arena. indeed, Brazil has already gone through four out of 
the six e�olutionary stages since the inception of the Brazilian cor-
porate income tax system in 1922. it predicts that, all other things 
equal, Brazil´s full con�ergence to international trends is probably 
just a matter of time.

this article is organised into eight sections. after this introduc-
tion, section 2 deals with the emergence of the arm’s length prin-
ciple (alp), a core element of the international tax regime, as a 
by–product of globalisation since the early 20th century. section 3 
shows the self–enforcing character of the alp before the emergen-
ce of intangibles. section 4 outlines the rise of intangibles in the 
1960s and its core elements. section 5 is focused on the dramatic 
impact the emergence of intangibles has had on the alp. indeed, 
intangibles contributed to transforming the alp from being a self–
enforcing rule–based legal system into a standard–based procedural 
regime. section 6 offers a matrix to make �isible the six–stage e�o-
lutionary path illustrating the way countries ha�e been dealing with 
the transfer pricing problem since 1842. section 7 shows that Brazil 
has already gone through four out of six–stage e�olutionary path as 
of 1922. section 8 concludes making a prediction on the future of the 
Brazilian international tax system in the light of its history.
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2.	 tHe	emergence	of	tHe	arm’s	lengtH	PrIncIPle

the world has experienced two globalisation booms and one bust 
over the past two centuries. The first boom started about 1820 and 
lasted until the ad�ent of world war i. the second began at the end of 
world war ii and has continued since. the interwar years witnessed a 
retreat from this otherwise continuous shift towards global integration,5 
fostered by the increasing rele�ance of technological inno�ation.6 

one major consequence of the globalisation mo�ement was the 
emergence, in the late 19th century, of a no�el strategic problem 
among nations: how to di�ide the international income tax base in 
the absence of a higher authority.7 since the early 20th century, ma-
ture economies such as the united Kingdom and the united states 
e�entually reached a fundamental consensus on how to approach 
this problem.8 that consensus is currently embodied in the orga-
nisation for economic Cooperation and de�elopment model tax 
Con�ention on income and on Capital (oeCd model).9 

the oeCd model central role is two–fold: on the one hand, to 
promote exchanges of goods and ser�ices, and the mo�ement of ca-
pital and persons, by eliminating international double taxation. on 
the other hand, it aims to pre�ent tax a�oidance and tax e�asion.10 

5 see Jeffrey g. williamson, Winners and Losers over Two Centuries of Globaliza-
tion, National Bureau of Economic Research, working paper 9161 (1992) a�ail-
able at http://www.nber.org/papers/w9161.pdf (last �isited 28 february 2011). see 
also dani rodrik, The Globalization Paradox, oxford uni�ersity press, 2011.

6 see, for example, Joseph schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, 
routledge, 2010, where it is argued that the fundamental impulse that sets up 
and keeps the capitalist engine in motion comes from new consumer goods, new 
methods of production or transportation, new markets, new forces of industrial 
organisation that capitalist enterprises create.

7 see, for example, sol piccioto, International Business Taxation, A study in the 
internationalization of business regulation (1992), which is an historical ac-
count of the e�olution of corporate income taxation.

8 see economic and financial Commission, report on double taxation, league 
of Nations doc efs73f.19 (1923).

9 the latest update of the oeCd model was released in 2010. it is a�ailable at http://
www.oecd.org/document/37/0,3343,en_2649_33747_1913957_1_1_1_1,00.html

10 oeCd model, article 1, Comm 2010, paragraph 7.
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the oeCd model is the foundation for a network of o�er 3,000 
bilateral tax treaties, which is referred to as the international tax 
regime (itr or international tax law).11 for certain strategic rea-
sons, non–oeCd countries of all legal traditions and cultures ha�e 
been systematically importing the international tax regime since 
the early 1960s. this includes large emerging economies such as 
Brazil, russia, india and China.12 

The OECD Model encapsulates some structural legal fictions 
to guide the di�ision of the international income tax base.13 the 
international taxation of multinational enterprises (mNes) is a case 
in point. since the early 20th century, mature economies created the 
fiction of the separate entity approach.14 under this approach, the 
different profit units of a given MNE were deemed independent 
enterprises. for example, pursuant to the separate entity approach, 
the microsoft parent company, based in the united states, and each 
of its subsidiaries, based in a number of other countries, would be 
considered separate taxpayers for purposes of the rele�ant domes-
tic corporate income tax systems.

Mature economies also agreed that the fiction of the separate 
entity approach would be enforced by the arm’s length principle 
(alp or als). the alp pro�ides that the national tax jurisdic-
tion o�er income produced by an mNe should be allocated among 
countries on the basis of how comparable non-associated enterpri-
ses would ha�e allocated income in comparable circumstances. for 
example, the alp pro�ides that the price agreed to by microsoft 

11 see footnote 2 abo�e.
12 see Baistrocchi, eduardo a, the use and interpretation of tax treaties in the 

emerging world: theory and implications (september 24, 2008). British tax 
re�iew, No 4, 2008. a�ailable at ssrN: http://ssrn.com/abstract=1273089

13 fiction normally refers to a nonrebuttable presumption. See fHm grapperhaus, 
The Trade–off Between Accuracy and Administrability, Presumptive Income 
Taxation, proceedings of a seminar held in New delhi in 1997 during the 51st 
Congress of the international fiscal association, vol 22d Chair reu�en a�i–yo-
nah, Kluwer law international, the Hague–london–Boston.

14 see the Carroll report, paragraph 23 (maintaining that ‘predilection for assess-
ment on the basis of the separate accounts of each establishment pre�ails in the 
majority of countries’).

Livro 1.indb   99 23/11/2011   15:26:47



o direito empresarial atual

100

and one of its subsidiaries of a certain type of software must be 
consistent with the market price of the software that independent 
enterprises would agree to in similar circumstances. if the alp is 
not met in a gi�en case, national tax authorities are normally �ested 
with the power to adjust the transfer pricing of associated enterpri-
ses to make it consistent with the alp. thus, the alp normati�e 
system is self–enforcing pro�ided there are comparables a�ailable 
as it was normally the case in the early 1930s.15

3.	 tHe	alP	before	tHe	emergence	of	IntangIbles

Mitchell B Carroll produced the first comprehensive analysis 
of the methods of allocating taxable income in his seminal report 
under the auspices of the league of Nations in 1933 (the Carroll 
report).16 the Carroll report assumed that the alp would be a 
largely self–enforcing normati�e system. indeed, the report sta-
ted that the alp ‘obviates all problems of allocation,’ presumably 
because comparables were normally a�ailable by 1933 gi�en that 
international trade was not intangible–intensi�e at that time. for 
example, the alp was introduced as domestic law in the united 
states in 1928 and taxpayers enforced it without any transfer–pri-
cing dispute until 1935.17 Hence, the alp was a largely self–enfor-
cing normati�e system in the early thirties. 

in sum, the alp originally was functionally equi�alent to a 
rule–based normati�e system as it had a clear ex ante meaning 
grounded in comparables. Comparables were normally a�ailable 

15 the concept of self–enforcing normati�e systems has been applied in different areas 
of the law. see, for example, Bernard Blank and reinier Kraakman, A Self–En-
forcing Model of Corporate Law, Har�ard law re�iew, vol 109, N 8, June 1996, 
page 1911-1982. the self–enforcing normati�e system minimises the need to rely 
on administrati�e agencies and courts for enforcement (ibid at 1932).

16 see Taxation of Foreign and National Enterprises (volume iv), Methods of 
Allocating Taxable Income by mitchell B. Carroll, league of Nations, gene�a, 
1933, hereinafter the Carroll report. see footnote 3 abo�e.

17 see a�i-yonah, reu�en s, the rise and fall of arm’s length: a study in the 
e�olution of us international taxation (september 27, 2007). u of michigan 
law & economics, olin working paper No. 07-017; u of michigan public law 
working paper No. 92. a�ailable at ssrN: http://ssrn.com/abstract=1017524
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before the emergence of the information economy that increasingly 
brought about goods without comparables, i.e., intangibles.

4.	 tHe	InformatIon	economy:	emergence	of	
IntangIbles

Since the 1960s, when the first email was sent, globalisation initia-
ted a new stage called the information economy, which is characterised 
by the increasing rele�ance of intangibles.18 indi�iduals and enterpri-
ses engaged in creati�e or inno�ati�e acti�ities produce intangibles as 
outputs. Broadly speaking, the original intangibles consist of additions 
to knowledge and new information of all kinds and also new creations. 
the formula for a new chemical is a case in point.19

an original is the archetypal immaterial good. it is a good because 
it is an entity o�er which ownership rights (intellectual property) can 
be established and which is of economic �alue to its owner. it is also 
intangible because it has no physical dimensions or co–ordinates in 
space. The producer of the original is its first owner, but the owner-
ship may be transferred to another economic unit.20 

the ownership right is often legally recognised through a copy-
right or patent, but the copyright or patent is only a legal instrument 
which should be clearly distinguished from the entity o�er which 
the ownership right is established. the original intangible can be 
bought and sold as often as required. intangibles can be traded and 
re–traded in the same way as material goods, both domestically 
and internationally.21

18 Carl shapiro and Hal r. varian, information rules, at 13, Har�ard Business 
school press, 1999.

19 peter Hill, Tangibles, Intangibles and Services: a New Taxonomy for the Clas-
sification of Output, the Canadian Journal of economics, vol 32, N 2, special 
issue on ser�ice sector producti�ity and the producti�ity paradox (apr. 1999), 
pp 426-446 at 438-439.

20 Ibid.
21 peter Hill, Tangibles, Intangibles and Services: A New Taxonomy for the Clas-

sification of Output, the Canadian Journal of economics, vol 32, N 2, special 
issue on ser�ice sector producti�ity and the producti�ity paradox (april 1999), 
pp 426-446 at 440.
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international trade in intangibles within the same corporate 
group is increasingly rele�ant since the 1970s.22 indeed, mNes 
are incrementally chosen to hold intellectual property separately 
from both production and research.23 for example, astrazeneca, 
a leading uK pharmaceutical mNe, mo�ed trademarks to puerto 
rico for a breast cancer drug, a migraine pill, and its top–selling 
anti–cholesterol preparation, Crestor. the company had a factory 
in puerto rico manufacturing astrazeneca drugs under a special 
low–tax regime. This implies that any additional profits from char-
ging trademark royalties could also be attributed to puerto rico.24 
one net effect of this strategy could be a substantial reduction of 
the effecti�e tax rate faced by the rele�ant taxpayer.

this business model based on strategic management of intangi-
bles makes finding comparables increasingly difficult in the transfer 
pricing arena and, thus, the rule–based alp has been incrementally 
unworkable since the 1970s. this is so because, inter alia, transfer 
pricing case law cannot correct this failure of the rule–based als 
for a number of strategic reasons.25 

5.	 tHe	alP	after	tHe	emergence	of	IntangIbles

The Carroll Report had a major influence on the OECD Mo-
del in the area of transfer pricing. indeed, the 1933 Carroll report 
proposition on the alp referred to abo�e was e�entually encapsu-
lated in article 9 of the oeCd model which is the central current 

22 Rachel Griffith, Helen Miller and Martin O’Connell. ‘Corporate Taxes and In-
tellectual property: simulating the effect of patent Boxes’ institute for fiscal 
studies, at 18, 2010. http://www.ifs.org.uk/publications/5361. see also ‘Hm 
treasury Corporate tax reform: deli�ering a more Competiti�e system,’ No-
�ember 2010, a�ailable at http://www.hm-treasury.go�.uk/d/corporate_tax_re-
form_complete_document.pdf

23 Rachel Griffith, Helen Miller and Martin O´Connell. ‘Corporate Taxes and In-
tellectual property: simulating the effect of patent Boxes’ institute for fiscal 
studies, at 18, 2010. http://www.ifs.org.uk/publications/5361.

24 ibid at 4.
25 Baistrocchi, eduardo a., the transfer pricing problem: a global proposal for 

Simplification (Summer 2006). Tax Lawyer, Summer 2006. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1276504
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normati�e system in transfer pricing around the world since 1963. 
article 9, as it appears in the 2010 update of the oeCd model, 
states the following: 

‘associated enterprises 

1. where 

a) an enterprise of a Contracting state participates directly or indi-
rectly in the management, control or capital of an enterprise of the 
other Contracting state, or 

b) the same persons participate directly or indirectly in the mana-
gement, control or capital of an enterprise of a Contracting sta-
te and an enterprise of the other Contracting state, and in either 
case conditions are made or imposed between the two enterprises 
in their commercial or financial relations which differ from those 
which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one 
of the enterprises, but, by reason of those conditions, ha�e not so 
accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed 
accordingly. 

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enter-
prise of that State – and taxes accordingly – profits on which an 
enterprise of the other Contracting state has been charged to tax 
in that other State and the profits so included are profits which 
would have accrued to the enterprise of the first–mentioned State 
if the conditions made between the two enterprises had been those 
which would ha�e been made between independent enterprises, 
then that other state shall make an appropriate adjustment to the 
amount of the tax charged therein on those profits. In determining 
such adjustment, due regard shall be had to the other pro�isions of 
this Con�ention and the competent authorities of the Contracting 
states shall if necessary consult each other.’ 

The ALP meaning, as defined by Article 9 of the OECD Mo-
del, is periodically updated by the oeCd guidelines for multina-
tional enterprises and tax administrations (oeCd guidelines).26 
the oeCd guidelines expressly acknowledge since the nineties 
that the alp is no longer a self–enforcing normati�e system gi�en 

26 the latest update of the oeCd guidelines was issued in July 2010.
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the increasing difficulties in finding comparables.27 the practical 
difficulty of enforcing the als has now e�ol�ed into a conceptual 
difficulty according to the 2010 �ersion of the oeCd guidelines, 
which calls for ‘an attempt to de�elop approaches that are realistic 
and reasonably pragmatic.’28 

This enforcement issue of the ALP was first faced by countries 
whose economies rely hea�ily on intangibles such as Japan and the 
united states. indeed, Japan and the united states lead the creation 
of a procedural setting to apply the alp particularly when intangi-
bles are in�ol�ed: the ad�ance pricing agreement (apas).29 since 

27 The OECD Guidelines states the following: ‘A practical difficulty in applying 
the arm’s length principle is that associated enterprises may engage in transac-
tions that independent enterprises would not undertake. such transactions may not 
necessarily be moti�ated by tax a�oidance but may occur because in transacting 
business with each other, members of an mNe group face different commercial 
circumstances than would independent enterprises. where independent enterprises 
seldom undertake transactions of the type entered into by associated enterprises, 
the arm’s length principle is difficult to apply because there is little or no direct 
e�idence of what conditions would ha�e been established by independent enter-
prises. the mere fact that a transaction may not be found between independent 
parties does not of itself mean that it is not arm’s length.’ see oeCd guidelines, 
paragraph 1.11

28 oeCd guidelines, paragraph 9.11.
29 diane m. ring describes the apa system as follows: ‘in a bold mo�e in the 

early 1990s, the united states led its trading partners toward a new model 
of ad�ance dispute resolution for transfer pricing, the apa program, which 
relies on a backbone of familiar mechanisms complemented by some no�el 
features. the apa process is an alternati�e to the standard taxpayer path of 
doing the transactions, filing a return, facing audits (some level of auditing 
is more likely with larger taxpayers) and, finally, possible appeal with settle-
ment or litigation. the taxpayer initiates the apa process by approaching the 
ser�ice (and typically the corresponding tax authority in the other rele�ant 
jurisdiction) before engaging in the related party transactions potentially 
at issue. at this point the taxpayer �oluntarily pro�ides detailed informa-
tion to the go�ernment regarding its business acti�ities, plans, competitors, 
market conditions, and prior tax circumstances. the critical piece of this 
presentation is the taxpayer’s explanation of its planned pricing methods. 
following discussions and negotiations, the parties hopefully reach agree-
ment on how the taxpayer should handle the pricing of these anticipated 
related transactions. This understanding is embodied in the [confidential] 
apa agreement which typically runs for three years.’ diane m. ring, ‘On 
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1991, apas ha�e become the main procedural standard to sol�e 
transfer pricing enforcement problems in countries once their eco-
nomies become intangible–intensi�e.

apas ha�e o�er twenty years of history, which has substan-
tially contributed to changing the character of the internatio-
nal tax system from a self–enforcing normati�e system based 
on rules into a non self–enforcing, procedural regime. as sil-
berztein states, the world’s first APA was concluded in 1991 
between australia and the united states. a section on apas 
was included in the oeCd guidelines in 1995, at a time when 
such approaches were still relati�ely no�el. in 1991, the oeCd 
Council adopted guidelines for concluding apas under map 
procedures.30 since then, the oeCd has been promoting bila-
teral apas, i.e., apas concluded between two states. in 2004 
the Pacific Association of Tax Administrators (whose members 
are australia, Canada, Japan, and the united states) released 
operational guidance to conduct bilateral apas, and in februa-
ry 2007, the european Commission adopted a Communication 
containing the proposed guidelines for apas within the eu. 
Today, approximately twenty–five countries have formal APA 
programmes, and the numbers are growing. furthermore, new 
forms of apas are emerging, such as multilateral apas, joint 
apas with customs authorities, and streamlined apa procedu-
res for medium–sized enterprises.31 China is also increasingly 

the Frontier of Procedural Innovation: Advance Pricing Agreements and the 
Struggle to Allocate Income for Cross Border Taxation,’ 21 Michigan Jour-
nal of International Law, 2000. in her article, ring makes a comprehensi�e 
description and e�aluation of the us apa procedure using, inter alia, public 
choice as a theoretical framework. the us apa model has been followed by 
many countries including australia, Belgium, Canada, germany, Japan, the 
Netherlands, and spain. for a global analysis of the apa process, see Jose 
manuel Calderon, Advance Pricing Agreements. A Global Analysis, Kluwer 
law international, 1998.

30 the mutual agreement procedure (map) is regulated by article 24 of the oeCd 
model.

31 Caroline silberztein, foreword to the book Transfer Pricing Manual, technical 
editor gareth green, at xxxi, BNa, 2008.
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using apas to enforce the alp. By the end of 2009, ten bilateral 
apas had been concluded with Japan, Korea, the united states 
and denmark. about 50 bilateral apas are currently being ne-
gotiated or e�aluated.32

in sum, the alp legal system has been nominally the same sin-
ce at least the 1930s, although its context is substantially different 
as of the emergence of intangibles in the 1960s. thus, the context 
has changed the nature of the alp normati�e system: from a self–
enforcing rule to a non self–enforcing, procedural standard–based 
normati�e system.

6.	 tHe	evolutIonary	PatH	of	transfer	PrIcIng	
dIsPute	resolutIon	(1842-2011)

the transition of the international tax regime from rules to stan-
dards since the beginning of the 20th century referred to abo�e can 
be seen in many settings. the e�olutionary path of transfer pricing 
dispute resolution is a case in point.

the way mature economies ha�e been sol�ing transfer pricing 
disputes since the late 19th century can be di�ided into six stages. 
the rele�ant period studied here runs from 1842, when the uK re–
introduced its income tax system, to 2011. the e�olutionary path is 
represented in the following matrix. 

32 Jinyan li, Resolving Transfer Pricing Disputes in China, unpublished paper in 
the files of the author.

Livro 1.indb   106 23/11/2011   15:26:47



transfer pricing dispute resolution (1842-2011)...

107

Stage I: denotes the context before the emergence of mNes in 
the local economy. it is represented in the lower–left cell of the ma-
trix. stage i represents an absence of transfer pricing disputes (No 
tp disputes) in a setting without transfer pricing regulations based 
on the als (No als). the united states in the period between 
1909 and 1921 is an example of stage i. it runs from the introduc-
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tion of the us corporate income tax system in 1909, which did not 
include transfer pricing regulations, to 1921 when the united sta-
tes Congress started noticing transfer pricing abuses.33 

Stage II denotes the emergence of transfer pricing disputes (tp 
disputes) in a context without transfer pricing regulations based on 
the als (No als). it is represented in the lower–right cell of the 
matrix. the matrix assumes that the wording ‘transfer pricing dis-
putes’ has a broad scope. it includes, for example, when the local 
tax authority or Congress complain about aggressi�e international 
tax planning techniques based on transfer pricing. ‘No als’ deno-
tes absence of transfer pricing regulations based on the als. the 
united states is an example of stage ii in the 1921-1928 period. it 
runs from the early international transfer pricing disputes emerging 
as of 1921,34 to the enactment of section 45 of the internal re�e-
nue Code (Code) in 1928. the wording of section 45 is almost 
identical to section 482 of the Code, which pro�ides the statutory 
grounding of the us arm’s length standard. 35 

33 see a�i-yonah, reu�en s, the rise and fall of arm’s length: a study in the 
e�olution of us international taxation (september 27, 2007). u of michigan 
law & economics, olin working paper No 07-017; u of michigan public law 
working paper No 92. a�ailable at ssrN: http://ssrn.com/abstract=1017524

34 for example, the House of representati�es argued in 1921 that ‘subsidiary cor-
porations, particularlyforeign subsidiaries, are sometimes employed to “milk” 
the parent corporation, or otherwise improperly manipulate the financial ac-
counts of the parent company.’ (see the chapter on the united states).

35 see abo�e the united states chapter, section ii. argentina during the 1932-1943 
period is another example of stage ii. the argentine corporate income tax sys-
tem was then based on the separate accounting principle only, i.e., the corporate 
income tax system did not include a tax test on how to apportion the tax base 
between associated enterprises, such as the arm’s length standard. la anglo is 
a representati�e example of transfer pricing dispute emerging from this regu-
latory en�ironment. la anglo was the argentine subsidiary of a lichtenstein 
multinational enterprise (mNe), which in turn was controlled by a uK resident, 
lord vestey. la anglo successfully set the transfer pricing of its exports of meat 
to its Lichtenstein holding company in such a way as to allocate no profits to 
the argentine subsidiary, all this in consistency with the la anglo accounting 
records. the exported meat was normally shipped not to lichtenstein but to 
other countries in asia, europe, and the americas. the argentine tax authorities 
decided not to bring the case to court presumably because la anglo’s transfer 
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Stage III: represents the time when the als was a self–enfor-
cing normati�e system gi�en the a�ailability of comparables. stage 
ii is represented in the upper–left cell of the matrix. stage iii deals 
with the absence of international transfer pricing disputes (No tp 
disputes) in an als legal framework pro�ided for in domestic law. 
the united states in the period between 1928 and 1935 is a case 
in point. it runs from the introduction of an early �ersion of the 
arm’s length standard in 1928, to the emergence of transfer pricing 
litigation as of 1935. this includes the case asiatic petroleum Co 
� Commissioner, 31 Bta 1152, 1159 (1935).36 the Carroll report 
was published when the united states was in stage iii – i.e., when 
the als was a self–enforcing normati�e system.

Stage IV: represents the emergence of intangibles and its substan-
tial impact on als enforcement gi�en the decreasing a�ailability of 
comparables. stage iv is represented in the lower–left cell of the small 
matrix. stage iv is a context in which neither litigation nor bilateral 
apas or maps are used to sol�e transfer pricing disputes within the 
als. transfer pricing disputes normally begin and end within the tax 
administration. disputes are normally sol�ed through administrati�e 
measures such as guidelines for taxpayers, interpretation circulars and 
negotiated settlements with the tax administration. China since 1991 
(when the als was introduced into Chinese tax law) to 2008 (when 
the first bilateral APA was concluded in China) is a case in point.37 

Stage V: Reflected in the lower–right cell of the small ma-
trix. stage iv consists of transfer pricing litigation (litigation) as 
the core method to sol�e tp disputes. the regulatory framework 
pro�ides neither the mutual agreement procedure nor ad�ance 
pricing agreements (No map/No apa). the united states from 

pricing policy was not inconsistent with the separate accounting principle. la 
anglo case triggered the introduction of the als in domestic law in 1943. see 
the chapter on argentina.

36 see a�i-yonah, reu�en s, the rise and fall of arm’s length: a study in the 
e�olution of us international taxation (september 27, 2007). u of michigan 
law & economics, olin working paper No 07-017; u of michigan public law 
working paper No. 92. a�ailable at ssrN: http://ssrn.com/abstract=1017524

37 see Jinyan li, Resolving Transfer Pricing Disputes in China, unpublished paper 
in the files of the author.
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1935 (when the early tp litigation emerged) to 1990 (when the 
apa programme was launched) is an example of stage v. 38 

Stage VI: Consists in the transition of the als into a largely stan-
dard–based procedural concept. Stage VI is reflected in the upper–ri-
ght cell of the small matrix. in stage vi most tp disputes are sol�ed 
�ia maps or bilateral apas. arbitration and litigation are credible 
threats to induce both tax authorities and taxpayers respecti�ely to 
cooperate in the map/apa context. stage vi assumes that transfer 
pricing litigation is considered as the second best option when bila-
teral apas are unfeasible, for example, when the other rele�ant state 
is a non–cooperati�e low–tax country. again, the united states is an 
example of this stage from 1991, when the world’s first bilateral APA 
was concluded with australia to the present.39 stage vi is considered 
(albeit still unsatisfactory) the current ideal.40 

the matrix abo�e shows the global transition from rules to standards 
in the e�olutionary path of transfer pricing disputes resolution since the 
beginning of the 20th century. this transition can be seen in countries 
such as Canada,41 China,* Japan,* republic of Korea,* the united King-
dom,* and the united states.* 

38 see a�i-yonah, reu�en s, the rise and fall of arm’s length: a study in the 
e�olution of us international taxation (september 27, 2007). u of michigan 
law & economics, olin working paper No 07-017; u of michigan public law 
working paper No. 92. a�ailable at ssrN: http://ssrn.com/abstract=1017524

39 Ibid.
40 stage vi is the current ideal because it is the procedural setting with more potential to 

produce positi�e externalities in the transfer pricing arena. there are three examples 
about positi�e externalities that can be currently triggered by apas and maps. first, 
the apa system may effecti�ely play the role of a laboratory specialised in pro�iding 
a clear ex ante meaning to the arm’s length standard with precedential �alue. Con-
sider the case of an mNe successfully extending its bilateral apa concluded between 
two de�eloped countries to a number of countries of the emerging world. procter & 
gamble presumably has been doing this in both the de�eloped and emerging world. 
second, there are a number of maps concluded between the united states and india 
in the software industry presumably establishing a cost plus margin of around 18 per 
cent for the tax year 2003-2004 and around 17.5 per cent for the tax year 2004-2005. 
Third, Korean domestic law specifically grants taxpayers the right to expand the ap-
plication of maps to third countries if certain conditions are met.

41 Canada – Stage I denotes absence of both transfer pricing disputes and transfer 
pricing legislation (No tp disputes – No als). it lasts 7 years (1917-1924). 
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stage i runs from the inception of corporate income taxation in Canada in 1917 
until 1923 when there is no transfer pricing legislation nor transfer pricing dis-
pute. stage ii refers to the emergence of transfer pricing disputes in a regulatory 
context different from the als (transfer pricing disputes – No als). Stage II 
takes 64 years (1924-1998). it starts with the introduction of a primiti�e �er-
sion of the als in 1924 to ‘pre�ent associated or holding companies making 
fictitious expenses a vehicle for evading the Income Tax Act,’ according to the 
House of Commons. stage ii is an en�ironment with transfer pricing disputes 
which escalate into nine litigations mostly resol�ed in the light of judicial antia-
�oidance doctrines rather than the als. Central Canada forest products, decid-
ed in 1952, is the first reported transfer pricing case. Stage III denotes absence of 
international transfer pricing disputes in a als context (No tp disputes – als). 
it lasts 2 years (1998-2000). it runs from the inception of a domestic pro�ision 
explicitly adopting the als in 1998, until the emergence of transfer pricing 
disputes in a als regulatory context. Stage V refers to transfer pricing litigation 
without any completed map or apa (litigation – No map / apa). it lasts 1 
year (2000-2001). the rele�ant case is safety Boss decided in 2000. Stage VI 
starts in 2001. it denotes a context in which most transfer pricing disputes are 
sol�ed �ia maps and apas. litigation is considered as the second best solution 
(map/apa – litigation). at least 407 maps and –126 apas ha�e been con-
cluded in Canada as of 2001. only a few cases ha�e been initiated as of 2001. 
they include world Corp and glaxosmithKline inc. see da�id duff and Byron 
Beswick, Resolving Transfer Pricing Disputes in Canada, unpublished paper in 
the files of the author.

* China – see Jinyan li, Resolving Transfer Pricing Disputes in China, unpub-
lished paper in the files of the author.

* Japan – see toshio miyatake, Resolving Transfer Pricing Disputes in Japan, 
unpublished paper in the files of the author.

* republic of Korea – see Hun park, Resolving Transfer Pricing Disputes in the 
Republic of Korea, unpublished paper in the files of the author.

* united Kingdom – Stage I denotes absence of both transfer pricing disputes and 
transfer pricing legislation (No tp disputes – No als). it lasts 72 years (1842-
1914). stage i runs from the re–inception of income taxation in 1842 until 1914 
where there is no transfer pricing legislation nor transfer pricing dispute. stage 
ii refers to the emergence of transfer pricing disputes in a regulatory context 
different from the als (transfer pricing disputes – No als). Stage II takes 36 
years (1915-1951). it starts with the introduction of a primiti�e �ersion of the 
als in 1915, in an en�ironment with transfer pricing disputes which escalate 
into litigation: gillette safety razon, ltd � irC (1920). Stage III denotes ab-
sence of international transfer pricing disputes in a als context (No tp disputes 
– als). it lasts 15 years (1951-1966). it runs from the inception of a domestic 
pro�ision explicitly adopting the als in 1951, until the emergence of transfer 
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7.	 tHe	brazIlIan	aPProacH:	evolutIonary	PatH	
(1922-2011)

Con�entional wisdom argues that the Brazilian international 
tax system is inconsistent with international trends. this article 
takes the �iew that the e�olutionary path of the Brazilian interna-
tional tax system is increasingly con�erging with the internatio-
nal trend in this arena. indeed, Brazil has already gone through 
four out of the six stages referred to abo�e since the inception of 
the Brazilian corporate income tax system in 1922.42 the e�o-
lution of the Brazilian international tax system is shown in the 
matrix below. 

pricing disputes in a als regulatory context. Stage IV refers to the absence of 
both transfer pricing litigation and maps or apas (No litigation – No map/
apa). it lasts 30 years (1966-1996). it runs when transfer pricing disputes are 
fundamentally sol�ed at the uK tax administration le�el in a context in which 
no single map or apa is completed. Stage V refers to transfer pricing litiga-
tion without any completed map or apa (litigation – No map/apa). it lasts 
5 years (1996-2001). the two cases are glaxo group ltd � irC and ametalco 
uK � irC. Stage VI starts in 2001. it denotes a context in which most transfer 
pricing disputes are sol�ed �ia maps and apas. litigation is considered as 
the second best solution (map/apa – litigation). one hundred and six maps 
ha�e been concluded as of 2001 in the uK, in which the a�erage cycle time for 
completing has come down from 70 months in 2001 to 6 months in 2008. only 
3 cases ha�e been initiated as of 2001: i) waterloo plc � irC in 2002, ii) test 
Claimants in the thin Cap group litigation in 2007 and iii) dsg retail ltd in 
2008. see ian roxan, Resolving Transfer Pricing Disputes in the United King-
dom, unpublished paper in the files of the author.

* united states – see a�i-yonah, reu�en s, the rise and fall of arm’s length: 
a study in the e�olution of us international taxation (september 27, 2007). u 
of michigan law & economics, olin working paper No 07-017; u of michi-
gan public law working paper No. 92. a�ailable at ssrN: http://ssrn.com/ab-
stract=1017524

42 see Joao dacio rolim and gilberto ayres moreira, La experiencia de Brasil 
en el area de litigious de precio de transferencia in eduardo Baistrocchi (ed.), 
Litigios de Precios de Transferencia: Teoria y Practica (argentina: lexisNexis, 
2008) 188. see also isabel Calich and Joao dacio rolim, Resolving Transfer 
Pricing Disputes in Brazil, unpublished paper in the files of the author.
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Stage I denotes absence of both transfer pricing disputes and 
transfer pricing legislation in Brazil (No tp disputes – No als). 
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it lasts 73 years (1922-1995). stage i runs from the inception of 
corporate income taxation in Brazil in 1922 until 1995, when there 
is no transfer pricing legislation nor transfer pricing dispute. 

Stage II refers to the emergence of transfer pricing disputes 
in a regulatory context different from the als (transfer pricing 
disputes – No als). stage ii takes 1 year (1995-1996). it is groun-
ded on the increasing concern displayed by the Brazilian Congress 
with artificial tax avoidance schemes based on transfer pricing. 
for example, the exposition of moti�es No 325/mf of law No 
9.249/1995, which introduced the principle of worldwide taxation 
of income of resident legal entities, explained that the adoption of 
the worldwide taxation principle aimed to curb tax a�oidance sche-
mes since the territorial principle allowed companies to allocate 
profits in foreign jurisdictions. 

Stage III denotes absence of international transfer pricing dis-
putes in a als context (No tp disputes – als). it lasts 2 years 
(1996-1997). it runs from the inception of a domestic pro�ision ex-
plicitly adopting the als in 1996, which aimed to adapt the oeCd 
�ersion of the als to the Brazilian context �ia certain iuris tan-
tum presumptions, until the emergence of the first transfer pricing 
disputes in a als regulatory context. these cases fundamentally 
emerged in the pharmaceutical industry. litigation No 101-94.88 
is a case in point. 

Stage IV refers to a stage in which most transfer pricing disputes 
are sol�ed at the tax authority le�el (No litigation – No map/apa). 
Brazil has skipped this stage for a number of legal and cultural reasons 
that limit negotiations between the tax authority and the taxpayers. 
stage v refers to transfer pricing litigation without any completed 
map or apa (litigation – No map/apa). it starts in 1997 with cases 
such as 101-94.888. most transfer pricing cases are decided by admi-
nistrati�e Courts which are part of the ministry of finance.

as the matrix abo�e shows, argentina and india43 are following an 
e�olutionary path similar to Brazil’s. other countries are leapfrogging, 

43 india – Stage I denotes absence of both transfer pricing disputes and transfer 
pricing legislation (No tp disputes – No als). it lasts 5 years (1922-1927). 
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that is, for example, mo�ing directly from stage i to stage iv – Chile 
being a case in point. the Chilean case is shown in the matrix below.44

stage i runs from the inception of corporate income taxation in india in 1922 
until 1927 when there is no transfer pricing legislation nor transfer pricing dis-
pute. stage ii refers to the emergence of transfer pricing disputes in a regulatory 
context different from the als (transfer pricing disputes – No als). Stage II 
takes 73 years (1928-2001). it starts with the emergence of a transfer pricing dis-
pute which escalates into litigation. the Commissioner of income tax � Bom-
bay trust Corporation ltd, decided in 1928, is an example of this. the Bombay 
trust case is decided in fa�our of the taxpayer in the light of the principal/agent 
test as pro�ided for in indian domestic legislation. Stage III denotes absence of 
international transfer pricing disputes in a als context (No tp disputes – als). 
it lasts 6 years (2001-2007). it runs from the inception of a domestic pro�ision 
explicitly adopting the als in 2001, until the emergence of transfer pricing 
disputes in a als regulatory context. the mentor graphics (Noida) p�t ltd � 
dy Commissioner of income tax, decided in 2007, is an early example of trans-
fer pricing litigation in a post-2001 als scenario. Stage IV refers to a stage in 
which most transfer pricing disputes are sol�ed at the tax administration le�el 
(No litigation – No map/apa). india has skipped this stage for a number of 
legal and cultural reasons that pre�ent negotiations between the tax administra-
tion and the taxpayers. Stage V refers to transfer pricing litigation without any 
completed map or apa (litigation – No map / apa). it started in 2007 with 
the mentor graphic case referred to abo�e. there are no concluded bilateral 
apas concluded by india as of december 2010. see mukesh Butani Resolving 
Transfer Pricing Disputes in India, unpublished paper in the files of the author.

44 Chile – this country mo�es from stage i to iii and it is currently on stage iv. 
the outline of each stage follows. Stage I denotes absence of both transfer pric-
ing disputes and transfer pricing legislation (No tp disputes – No als). it lasts 
xx years (19xx-1998). stage i runs from the inception of corporate income taxa-
tion in 19xx until 1998 when there is no transfer pricing legislation nor transfer 
pricing dispute. the Chilean path then mo�es to stage iii. Stage III denotes 
absence of international transfer pricing disputes in a als context (No tp dis-
putes – als). it lasts 6 years (1998-2004). it runs from the inception of domes-
tic pro�isions explicitly adopting the als in 1998 in a context with no transfer 
pricing disputes. Stage IV refers to the absence of both transfer pricing litigation 
and maps or apas (No litigation – No map/apa). transfer pricing disputes 
are fundamentally sol�ed at the Chilean tax administration le�el in a context in 
which no single map or apa is completed. the application of pri�ate ruling N 
1118, issued on 2008, is a case in point. in practice the Chilean tax administra-
tion usually uses this pri�ate ruling for challenging payments to a related party 
resident outside of Chile. see Carolina musalem and rodrigo stein, resolving 
Transfer Pricing Disputes in Chile, unpublished paper in the files of the author.
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there is global con�ergence on the way the alp has been 
transplanted around the non—oeCd world. indeed, the core dy-
namic of the alp transplant to most countries has normally been 
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two–fold: from model treaties and related documents (such as the 
oeCd guidelines) to tax treaty law; and then from tax treaty law 
to domestic law. in other words, the alp has been transplanted 
fundamentally �ia the tax treaty network and it has later permeated 
to a growing number of local domestic laws. 

the republic of Korea’s experience in this area is a represen-
tative example of this dynamic. The ALS was first included in the 
Japan–Korea double taxation con�ention (dtC) in 1970. this was 
the first Korean DTC. Eighteen years later, in 1988, the ALS pene-
trated into Korean domestic law to protect the corporate tax base. 

a similar pattern can be witnessed in most countries, including ar-
gentina, Brazil, Chile, China, india, israel, and south africa. mo-
reo�er, the oeCd guidelines ha�e been increasingly used by tax 
administration and domestic courts of both oeCd and non–oeCd 
member countries to, at least, fill in the gaps in both treaty and do-
mestic norms encapsulating the alp. 

8.	 conclusIon

Globalisation first, and the emergence of intangibles later, have 
had a substantial impact on the e�olutionary path of the internatio-
nal tax regime o�er the last century. transfer pricing is a case in 
point. indeed, this path can seen from the six stages mature econo-
mies ha�e gone through, at different speeds and times, to deal with 
the transfer pricing problem.

one important conclusion here is that emerging countries are 
following a broadly similar e�olutionary path to the one gone throu-
gh by mature economies. some emerging countries are in�ol�ed in 
a leapfrogging strategy such as Chile. other emerging countries, 
such as Brazil, are �isiting the stages in a sequential way and are 
heading toward stage vi, this latter stage being the current ideal. 

in sum, con�entional wisdom predicates that Brazil is an ex-
ception in the international tax arena. History shows us that this is 
not the case. Con�ergence by Brazil in line with the global trend 
in international taxation is probably, all other things equal, just a 
matter of time.
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Conflito de Interesses nos Contratos entre 
Partes relacionadas na Jurisprudência da CVM

fábio appendino1

alessandra rezende torres2

andré maruch3

o pronunciamento técnico CpC nº 05 (r1) do Comitê de pro-
nunciamentos Contábeis, atualmente em �igor, apro�ado pela de-
liberação da Comissão de valores mobiliários (“Cvm”) nº 642, 
de 7 de outubro de 2010, alterou substancialmente a definição de 
partes relacionadas. anteriormente, referido conceito centra�a-se 
mais nos relacionamentos formais e jurídicos entre as partes. após 
o ad�ento da referida norma, pode-se dizer que ele passou a ser 
diretamente relacionado à capacidade de uma parte influir sobre a 
outra, não só economicamente. a mera existência de um relaciona-
mento entre partes relacionadas pode ser suficiente para afetar as 

1 sócio do escritório rv&lC ad�ogados. pós-graduado em direito empresarial 
pela pontifícia uni�ersidade Católica de são paulo (puCsp) e em finanças 
pelo iBmeC. graduado em direito pela faculdade de direito de são Bernardo 
do Campo (fdsBC). Co-fundador do instituto de direito societário aplicado 
(idsa). professor de direito societário no iBmeC. international legal trai-
ning (itl), strategic directions for international practice, New york/Ny-usa. 
Har�ard law school, program of instruction for lawyers (poN), Cambridge/
ma-usa. presidente da Comissão de direito societário da oaB-mg.

2 graduada em direito pela faculdade de direito milton Campos. membro da 
Comissão de direito societário da oaB-mg.

3 mestrando em direito pri�ado pela pontifícia uni�ersidade Católica de minas 
gerais (puC minas). graduado em direito pela pontifícia uni�ersidade Católi-
ca de minas gerais (puC minas). atualmente é �ice-presidente da Comissão de 
direito societário da oaB-mg e professor de direito Comercial na faculdade 
de Ciências econômicas da uni�ersidade federal de minas gerais (ufmg).
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políticas administrativas, financeiras e operacionais de uma entida-
de, bem como as transações desta entidade com outras partes não 
relacionadas. 

de acordo com a deliberação Cvm nº 642, “parte relacionada” 
é a pessoa ou entidade que está relacionada com a entidade que está 
elaborando suas demonstrações contábeis, sendo que:

 (a) uma pessoa ou um membro próximo de sua família4 está rela-
cionada com a entidade que reporta a informação se: (i) ti�er 
o controle pleno ou compartilhado da entidade que reporta a 
informação, (ii) tiver influência significativa sobre a entidade 
que reporta a informação ou (iii) for membro do pessoal cha�e 
da administração da entidade que reporta a informação ou da 
controladora da entidade que reporta a informação;

 (b) uma entidade está relacionada com a entidade que reporta a 
informação se qualquer das condições abaixo for obser�ada: 
(i) a entidade e a entidade que reporta a informação são mem-
bros do mesmo grupo econômico (o que significa dizer que 
a controladora e cada controlada são inter-relacionadas, bem 
como as entidades sob controle comum são relacionadas en-
tre si); (ii) a entidade é coligada ou controlada em conjunto 
(joint venture) de outra entidade (ou coligada ou controlada 
em conjunto de entidade membro de grupo econômico do 
qual a outra entidade é membro); (iii) ambas as entidades 
estão sob o controle conjunto (joint ventures) de uma tercei-
ra entidade; (i�) uma entidade está sob o controle conjunto 
(joint venture) de uma terceira entidade e a outra entidade for 
coligada dessa terceira entidade; (�) a entidade é um plano 
de benefício pós-emprego cujos beneficiários são os empre-
gados de ambas as entidades, a que reporta a informação e 
a que está relacionada com a que reporta a informação. se a 

4 Membros próximos da família de uma pessoa são aqueles membros da família 
que se espera que influenciem, ou sejam influenciados por, essa pessoa nos seus 
negócios com a entidade. podem incluir: (a) seu cônjuge ou companheiro(a) e 
filhos; (b) filhos de seu cônjuge ou de companheiro(a); e (c) seus dependentes 
ou os de seu cônjuge.
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entidade que reporta a informação for ela própria um plano 
de benefício pós-emprego, os empregados que contribuem 
com a mesma serão também considerados partes relaciona-
das com a entidade que reporta a informação; (�i) a entida-
de é controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto, 
por uma pessoa identificada na letra (a), e (vii) uma pessoa 
identificada na letra (a)(i) tem influência significativa sobre a 
entidade, ou for membro do pessoal-cha�e da administração 
da entidade ou de controladora da entidade;

o propósito do presente artigo é analisar de forma sucinta a 
e�olução do entendimento da Cvm, autarquia encarregada de re-
gulamentar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários e seus 
agentes5, sobre as interpretações e os limites aplicá�eis às hipó-
teses de conflitos de interesses relativas à celebração de contratos 
entre partes relacionadas.

a e�olução dos mercados e dos negócios tem le�ado a uma 
crescente complexidade das matérias decididas nas assembleias 
das companhias brasileiras, o que tem exigido em certos casos uma 
análise completa e minuciosa da existência ou não de impedimento 
ao exercício do direito de �oto por alguns acionistas.

A importância do trabalho reside, portanto, em identificar e de-
linear a interpretação que tem sido dada pela Cvm a conceitos re-
lati�amente abertos da lei 6.404/76, a nossa lei de sociedades por 
Ações (“LSA”), a fim de que se possa saber qual o critério utilizado 
pela autarquia para classificar situações de exercício do direito de 
�oto como hipóteses �ioladoras ou não deste direito, notadamente 
no que diz respeito a deliberações en�ol�endo contratos celebrados 
entre partes relacionadas.

para tanto, será analisado em primeiro lugar o regramento da 
LSA às figuras de violação do direito de voto para, em segui-
da, ser abordada a e�olução do entendimento da Cvm sobre a 
matéria para, ao final, apresentarmos nossas conclusões sobre o 
assunto.

5 lei 6.385/76, artigo 8º.
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I.	 vIolação	ao	dIreIto	de	voto:	base	legal	

a sociedade é, segundo nosso ordenamento jurídico, uma pes-
soa jurídica de direito pri�ado, ou seja, um ente dotado de perso-
nalidade jurídica6. deste fato ad�ém uma série de implicações, tais 
como a sua independência patrimonial, a possibilidade de figurar 
como autora ou ré em processos judiciais e a capacidade de obri-
gar-se mediante a prática de atos válidos e eficazes.

esta capacidade de praticar atos que sejam considerados �álidos 
e eficazes e, portanto, aptos a vincularem tanto a sociedade quanto 
o terceiro com o qual se relaciona, de�e ser sempre operacionaliza-
da em conformidade com o interesse da própria sociedade.

este interesse ob�iamente não pode ser determinado pela socie-
dade tomada somente como um ente abstrato, a qual não possui �oli-
ções por si só. é necessário, então, que a sociedade possua um órgão 
que tenha a capacidade e a competência de determinar este seu inte-
resse. Na sociedade anônima este órgão é a assembleia geral, que, 
nos termos do artigo 121 da lsa, “tem poderes para decidir todos os 
negócios relati�os ao objeto da companhia e tomar as resoluções que 
julgar con�enientes à sua defesa e desen�ol�imento”.

a assembleia geral é, portanto, o órgão político por excelência 
na hierarquia social. é a ele que se submetem o Conselho de admi-
nistração e, direta ou indiretamente7, a diretoria. a atuação destes 
dois órgãos está sempre subjugada às resoluções da assembleia 
geral. egberto lacerda teixeira e José alexandre ta�ares guerrei-
ro enfatizam o papel da assembleia:

“remanesce ainda nas mãos da assembléia geral, sem embargo 
da hipertrofia dos órgãos da administração, o núcleo decisório da 
companhia, principalmente no que diz respeito à sua estrutura ju-
rídica, à disciplina de suas ati�idades, à organização de sua �ida 
interna e à coordenação de suas relações com o exterior. apesar 
da intensidade com que se apresenta o fenômeno de declínio das 

6 Código Ci�il, artigo 44, ii.
7 Já que o Conselho de administração somente é obrigatório nas companhias de 

capital aberto (LSA, artigo 138, § 2º), com capital autorizado (idem) e socieda-
des de economia mista (lsa, artigo 239).
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assembléias, não se pode negar, do ponto de �ista jurídico, a sobe-
rania expressa no poder, que a lei lhe atribui, de decidir todos os 
negócios relati�os ao objeto da companhia.”8

mediante a obser�ância de certas normas e quóruns para sua 
con�ocação, instalação e funcionamento, a reunião de acionistas 
busca congregar todos os proprietários de ações a fim de que ana-
lisem, discutam e �otem pela apro�ação ou rejeição das matérias 
dispostas na ordem do dia. Ao final do evento, as deliberações to-
madas representarão a �ontade social no tocante àquelas matérias.

dado o grande poder outorgado à assembleia geral, é necessá-
rio que seja reduzida ao máximo qualquer possibilidade de mácula 
das deliberações tomadas, e�itando, assim a declaração de nulidade 
e/ou anulação dos �otos proferidos. um sistema legal que deixasse 
uma lacuna na proteção ao interesse social geraria insegurança ju-
rídica ao permitir uma constante �iolação do regular funcionamen-
to da companhia e, por conseguinte, a sujeição das deliberações 
sociais ao exame judicial.

é com base nisto que a lsa determina que o �oto seja sempre 
proferido no interesse da companhia9 e apresenta regulamentação 
específica para as espécies de violação deste direito. A matéria, que 
se encontra disposta no artigo 115 da lsa, constitui um dos pilares 
do equilíbrio de forças do sistema do anonimato.

Neste ponto se faz necessário, portanto, adentrar no estudo das 
duas espécies de �iolação de �oto vislumbradas pela LSA a fim de 
que se possa melhor compreender a e�olução da jurisprudência da 
Cvm sobre o assunto.

8 teixeira, egberto lacerda; guerreiro, José alexandre ta�ares. das so-
ciedades anônimas no direito brasileiro. �ol. 1. são paulo: Bushatsky, 1979. p. 
384. de�e ser ressaltado que entre o tempo de publicação desta obra pelos refe-
ridos autores e a condição atual de nosso mercado o papel da assembleia geral 
passou por uma re�alorização muito em função do processo de pul�erização do 
capital das companhias nacionais. tal assunto, por sua abrangência e rele�ância, 
demandaria outro trabalho específico para sua análise.

9 a e�olução histórica do entendimento do conceito de “interesse social” implicou 
a criação de �árias correntes com compreensões di�ersas sobre o tema. a maioria 
da doutrina nacional tem se inclinado hoje a considerar referido interesse como a 
perseguição de lucros pela companhia mediante a realização de seu objeto social.
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o primeiro tipo de infração tratado pela lei é o �oto abusi�o, que, 
segundo o caput do artigo 115 da LSA, é o “voto exercido com o fim 
de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si 
ou para outrem, �antagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa 
resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas”.

em regra, o acionista pode �otar toda e qualquer matéria posta 
em deliberação, só que sempre focando o interesse da companhia. 
Caso assim não faça, ele desvirtuará a finalidade do seu direito e 
distorcerá a função para a qual tal poder lhe foi outorgado. este 
des�irtuamento se traduziria (i) na ocorrência de dano à companhia 
ou a outros acionistas ou (ii) na obtenção para si próprio ou mesmo 
para terceiro de �antagem que não lhe é de�ida e da qual resulte ou 
possa resultar dano à companhia ou a outros acionistas.10

o conceito de abuso do direito de �oto, como se pode perceber, 
é muito amplo11. o legislador deixou, assim, à ocorrência de cada 
caso concreto, a análise da existência ou não do desvio de finalida-
de, o que somente pode ser feito após a emissão do �oto. o �ício se 
dá, portanto, na formação do �oto.

deste modo, não há que se falar em análise pré�ia (ex ante) 
do �oto pretensamente abusi�o; sua análise sempre será posterior 
(ex post) à emissão e ao cômputo do �oto. a mesa da assembleia 
não pode, assim, presumir o abuso e impedir o acionista que �ote. 
a aceitação da situação in�ersa le�aria a um quadro de completo 
arbítrio da mesa, a qual agiria sem fundamento fático e com grande 
chance de acarretar gra�es prejuízos aos acionistas de boa-fé. 

Caso exista posterior arguição e compro�ação da ilegalidade de 
�oto proferido com abuso, será ele anulado e, se ti�er sido determi-

10 Não é analisado neste trabalho o conflito de interesse erigido entre acionistas 
controladores e não-controladores nem entre os administradores e a companhia, 
só entre acionistas e a companhia.

11 Como já pre�ia a própria exposição de moti�os da lsa: “o artigo 115 cuida 
dos problemas do abuso do direito de voto e do conflito de interesses entre o 
acionista e a companhia. trata-se de matéria delicada em que a lei de�erá deter-
se em alguns padrões necessariamente genéricos, deixando à prática e à juris-
prudência margem para a defesa do minoritário sem inibir o legítimo exercício 
do poder de maioria, no interesse da companhia e da empresa”.
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nante para a deliberação tomada, será esta também anulada. veja-
se que o acionista responde pelos danos causados pelo exercício 
abusi�o do direito de �oto, ainda que seu �oto não haja pre�aleci-
do, de acordo com o § 3º do artigo 115 da LSA.

di�ersa é a segunda espécie de �iolação ao direito de �oto. o 
conflito de interesses, que busca estabelecer hipóteses objeti�as que 
impedem o acionista de �otar, descre�e situações nas quais ele se 
depara com deliberações em que poderia ha�er um embate entre sua 
posição de formador da �ontade social e outra posição pessoal sua.

Aqui não se trata mais de desvio da finalidade do voto, mas de 
impedimento de exercício do direito12. segundo quatraro, fuma-
galli e d’amora:

“Há conflito de interesse, entre sócio e sociedade quando o primei-
ro se encontra na condição de portador, frente a uma deliberação, 
de um interesse dúplice: do seu interesse de sócio e, também, de 
um interesse externo à sociedade (considerada em sua personali-
dade jurídica, distinta da dos sócios) e essa duplicidade de interes-
se é tal que ele não pode realizar um deles sem sacrificar o outro 
interesse (isto é, o interesse da sociedade).”13

Este conceito busca assim delinear situações definidas cuja especi-
ficidade contrapõe-se à abrangência do abuso do direito de voto. Esta 
objeti�idade de�eria traduzir-se na adoção do sistema de re�isão pré-
via do conflito, ou seja, na suspensão do direito de voto nos casos de 
conflito. Entretanto, como se verá adiante, tal lógica não se faz presen-
te em todas as situações dispostas no § 1º do artigo 115 da LSA. 

12 “A existência de interesse em conflito, objetivamente, cria o impedimento para 
�otar. Não se trata de �oto abusivo, mas de �oto ilegal, por ocorrente o impedi-
mento. aqui, infringe-se uma proibição legal, �iola-se um impedimento; no voto 
abusivo, deturpa-se o sentido do voto, desvia-se o voto de sua finalidade natural. 
o voto abusivo acha-se ei�ado subjeti�amente e é anulável. o voto impedido 
acha-se ei�ado objeti�amente e é nulo.” (BatalHa, wilson de souza Campos. 
Comentários à lei das sociedades anônimas: lei n.° 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976. �ol. ii. rio de Janeiro: forense, 1977. p. 558).

13 Apud CuNHa, rodrigo ferraz pimenta da. o exercício de �oto na sociedade 
anônima. In: Direito Societário – Desafios Atuais. CASTRO, Rodrigo R. Mon-
teiro de & aragão, leandro santos de (coord.). são paulo: quartier latin, 
2009. p. 255.
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a primeira norma de conflito prevista na lei dispõe que o acio-
nista não pode �otar na deliberação da assembleia geral relati�a ao 
laudo de a�aliação de bens com que concorrer para a formação do 
capital social.

a lei então, ao pre�er que é clara e patente a possibilidade de o 
acionista propor e apro�ar um �alor superior ao que realmente tem o 
bem a ser transferido – o que não só o beneficiaria injustamente com 
a inde�ida subscrição e integralização de ações, como contribuiria 
para a formação de capital aguado -, o proíbe de exercer seu direito 
com base numa presunção absoluta (iures et de iure).14 dá-se então 
o chamado conflito formal de interesses, segundo o qual não se faz 
necessária a análise do mérito do �oto. o �oto e�entualmente emiti-
do neste tipo de conflito é nulo de pleno de direito. Caso tenha sido 
determinante para a deliberação, esta será anulá�el.15

a mesma lógica se aplica ao segundo cenário conflituoso, que 
é o �oto em deliberação da assembleia geral relati�a à apro�ação 
pelo acionista de suas contas como administrador16. aqui a razão 
da proibição reside na máxima de que ninguém pode ser juiz da 
própria causa. Como a apro�ação das contas acarreta efeitos rele-
�antes tais como a exoneração de responsabilidade dos administra-
dores, a lei se adianta ao problema e �eta o �oto com base numa 
presunção absoluta de �iolação.

14 val�erde, ao analisar o regramento anterior do anonimato disposto no decreto-
lei 2.627/1940, assim explicou a ratio da norma: “a lei presume que o subscri-
tor (art. 5º, § 4º), ou o acionista, que entra com bens para a formação do capital 
social, seja por ocasião de se constituir a companhia, seja posteriormente, no 
caso de aumento de capital, não pode julgar, com a necessária imparcialidade, o 
laudo da a�aliação dos seus bens ou �alores. segue, pois, a orientação geral em 
casos semelhantes, e, isso, com o objeti�o de cortar as asas da fraude.” (val-
verde, trajano de miranda. sociedades por ações (comentários ao decreto-
lei n.° 2.627, de 26 de setembro de 1940). �. ii. 2. ed. re�ista e atualizada. rio de 
Janeiro: forense, 1953. p. 66).

15 Não há �iolação da norma se todos os subscritores forem condôminos de bem 
com que concorreram para a formação do capital social, os quais poderão portanto 
apro�ar o laudo, sem prejuízo de sua responsabilidade solidária por danos causa-
dos em virtude de culpa ou dolo na avaliação do bem (LSA, artigo 115, § 2º).

16 tal proibição não existirá na companhia fechada em que todos os acionistas 
forem diretores (LSA, artigo 134, § 6º).
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os percalços interpretati�os começam a aparecer na terceira si-
tuação, que é o �oto em deliberação da assembleia geral que possa 
beneficiar o acionista de modo particular17. o intento da lei é e�itar 
a quebra do princípio da igualdade entre os acionistas. Não se im-
pede que a matéria seja deliberada, mas tão somente que o acionis-
ta que possa ser por ela beneficiado participe do conclave.

a objeti�idade constante dos cenários anteriores não se faz pre-
sente nesta hipótese já que a “deliberação que possa beneficiar o 
acionista de modo particular” não é um conceito fechado. a dou-
trina aplicável se divide aqui entre classificar esta disposição como 
conflito formal ou material de interesses. A diferenciação é essen-
cial já que a segunda classificação demandaria a análise do mérito 
do voto para verificar se houve ou não benefício particular e, assim, 
empurraria a a�aliação da legalidade do �oto para momento poste-
rior à deliberação. 

Coadunamos com a posição de marcelo lamy rego em classi-
ficá-la como conflito material de interesses:

“ao contrário das demais hipóteses de nulidade objeti�a do �oto, 
esta, na prática, é a mais difícil de ser verificada no momento da 
deliberação. é, por �ezes, confundida doutrinariamente com o 
conflito de interesses ou com o abuso, mas a distinção, a nosso 
�er, está justamente na sua característica principal: �antagem que 
beneficia o acionista de modo particular, que quebra a unidade e o 
princípio de igualdade entre os acionistas – não é requisito o inte-
resse conflitante ou o exercício abusivo porque a lei não pressupõe 
�antagem ilícita.”18

a deliberação será anulá�el caso o �oto maculado tenha sido 
determinante para seu resultado, sem prejuízo da responsabilidade 
do acionista infrator pelos danos causados e da sua obrigação em 

17 Estas três primeiras hipóteses de conflito – e de forma mais clara as duas pri-
meiras – já consta�am em nosso ordenamento desde o decreto 434/1891, que 
assim dispunha: “art. 142. Não podem �otar nas assembléas geraes: os admi-
nistradores, para approvarem seus balanços, contas e inventarios; os fiscaes, os 
seus pareceres; e os accionistas, a a�aliação de seus quinhões, ou quaesquer 
�antagens estipuladas nos estatutos ou contracto social”.

18 rego, marcelo lamy. in: direito das Companhias / coordenadores alfredo lamy 
filho; José luiz Bulhões pedreira. rio de Janeiro: forense, 2009. p. 413.
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transferir à companhia as �antagens que ti�er auferido (lsa, arti-
go 115, § 4º)19.

Por fim, o último cenário de conflito de interesses que se apre-
senta é o �oto em deliberação da assembleia geral na qual o acio-
nista tenha interesse conflitante com o da companhia. 

pode-se dizer que este conceito apresenta uma abrangência que 
impede de classificá-lo como objetivo e, portanto, de submeter o 
�oto nele e�entualmente emitido a uma análise pré�ia de legalida-
de. O conflito material é inafastável, sempre exigindo uma verifi-
cação do mérito do �oto.

Vê-se, portanto, que o termo “conflito de interesses” apresenta 
di�ersas acepções. a primeira consiste numa confusão terminoló-
gica das figuras de violação ao direito de voto, ou seja, o tratamen-
to indistinto e conjunto do abuso do direito de voto e do conflito de 
interesses como somente conflito de interesses. A segunda acepção 
se refere ao conflito de interesses lato sensu, ou seja, como espécie 
de violação do direito de voto. A terceira é a última hipótese do § 1º 
do artigo 115 da LSA, o conflito de interesses stricto sensu.

delineadas então as duas espécies de �iolação ao direito de �oto 
bem como as quatro subespécies do conflito de interesses, verifica-
se que a identificação dos limites das duas últimas subespécies (be-
nefício particular e conflito de interesses stricto sensu) pode �ariar 
de acordo com cada caso concreto pelo fato de tais figuras não se 
basearem em normas objeti�as. 

daí a importância da análise do atual posicionamento da Cvm 
sobre a matéria, conforme se �erá a seguir.

II.	 Precedentes	da	cvm

Como �isto, há muito a doutrina �em discutindo sobre qual se-
ria a correta interpretação do conflito de interesses previsto no §1º 
do artigo 115 da lsa. 

19 Não é pacífico o entendimento acerca da necessidade ou não da ocorrência de 
dano no conflito de interesses stricto sensu. Nas hipóteses objetivas de conflito 
de interesses lato sensu não se cogita disso já que o direito de �oto é suspenso; 
já no abuso o dano de�e ser real ou ao menos potencial.
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o debate, até hoje em pauta, �oltou-se ao enquadramento de tal 
conflito como sendo de ordem formal ou substancial/material.

Na jurisprudência administrati�a, a discussão se desen�ol�e no 
mesmo sentido, notadamente no que diz respeito a contratos ce-
lebrados entre partes relacionadas, tema recorrente e essencial na 
prática societária brasileira.

No processo administrati�o Cvm nº ta/rJ2001/4977, julgado 
em 10 de dezembro de 2001, analisou-se se a tele Celular sul parti-
cipações s/a (“tCs”), acionista controladora da Ctmr Celular s/a 
(“Ctrm”), esta�a ou não impedida de �otar na assembleia geral 
da Ctmr que deliberou sobre a celebração de contrato para uso da 
marca tim com a telecom italia mobile, controladora indireta.

ao examinar este caso, a Cvm, por maioria, decidiu que o 
conflito de interesses previsto no §1º do artigo 115 seria formal, 
portanto, verificado ex ante, objeti�amente, de modo que a tCs 
estaria impedida de �otar na referida assembleia geral. em sede de 
recurso, o Conselho de recursos do sistema financeiro Nacional 
– CRSFN confirmou o posicionamento da CVM.

ressalte-se, toda�ia, que já nesse precedente, dois entendimen-
tos di�ersos começaram a ganhar consistência dentro da autarquia. 
Na oportunidade, o diretor marcelo trindade registrou que, tratan-
do-se de contrato entre o acionista e a companhia, a hipótese é de 
benefício particular, e não de conflito de interesses genericamente 
considerado, devendo o conflito ser apreciado ex post. 

o diretor luiz antônio Campos, por seu turno, manifestou-se 
para defender que o acionista controlador não está impedido de 
�otar na assembleia que delibera sobre um contrato celebrado en-
tre partes relacionadas. Para o Diretor, só há conflito de interesses 
quando o acionista efeti�amente �ota em benefício próprio, em de-
trimento da companhia. Como um contrato entre a companhia e o 
acionista pode ser benéfico para ambas as partes, deve-se permitir 
que o acionista �ote, apurando-se posteriormente se a companhia 
foi ou não prejudicada. Nessa linha de pensamento, concluiu que 
a admissão do conflito formal, a seu ver, é violento e assistemático 
dentro do regime do anonimato, pois afasta a presunção de boa-fé, 
que é a presunção geral.
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estes entendimentos, inicialmente minoritários, se tornaram 
majoritários no Colegiado a partir do julgamento do processo 
administrati�o Cvm nº ta/rJ2002/1153, em 6 de no�embro de 
2002. Neste caso, a Cvm admitiu que a Caixa de pre�idência dos 
funcionários do Banco do Brasil – previ e a fundação sistel 
de seguridade social, na qualidade de acionistas da tele Norte 
leste participações ltda. (“tNlp”), �otassem na assembleia geral 
da tNlp que apro�ou a celebração de um contrato entre a tele-
mar, controladora da tNlp, e as concessionárias controladas pela 
tNlp. a previ e a sistel possuíam tanto participação direta na 
controlada tNlp, quanto indireta na controladora telemar.

Embora a votação não tenha sido unânime, ficando vencida a 
diretora Norma Jonssen parente, o Colegiado acompanhou o �oto 
do diretor wladimir Castelo Branco no sentido de que o acionista, 
controlador ou não, de�e exercer o seu direito de �oto no interesse 
da companhia. se hou�er, por conseguinte, uma desobediência a 
esse princípio, estará caracterizada �iolação do direito de �oto e, 
no caso específico, o conflito de interesses. Ou seja, a CVM, neste 
caso, decidiu pela análise substancial do conflito, mediante verifi-
cação posterior do mérito do �oto. 

após exame de recurso de ofício, no entanto, o CrsfN refor-
mou a decisão da Cvm, aplicando penalidade à previ e à sistel 
por entender que as acionistas, em razão do conflito de interesses, 
de�eriam ter se abstido de �otar, dado que iriam decidir sobre con-
trato do qual participa�am tanto como contratantes quanto como 
contratadas.

toda�ia, em 9 de setembro de 2010, ao examinar o processo 
administrati�o Cvm nº ta/rJ2009/13179, en�ol�endo a tractebel 
energia s/a, a Cvm alterou no�amente seu posicionamento para 
retomar o entendimento inicial, manifestado no “Caso tim”.

No citado processo administrati�o, a Cvm decidiu que a gdf 
suez energy latin america participações ltda., acionista contro-
ladora da tractebel energia s/a (“tractebel”), esta�a impedida 
de �otar na assembleia geral da tractebel que deliberaria sobre a 
aquisição, por esta última, de 99,99% das ações representati�as do 
capital social da suez energia reno�á�el s/a, de titularidade da 
gdf suez energy latin america participações ltda.
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de acordo o diretor-relator alexsandro Broedel lopes, cujo 
voto foi acompanhado pela maioria do Colegiado, o conflito de 
interesses, em maior ou menor grau, é inerente a uma situação que 
en�ol�a contrato bilateral entre a companhia e o acionista. portan-
to, nessas situações, os acionistas contratantes estariam impedidos 
de votar, caracterizando o conflito formal de interesses. 

destaca-se que o referido processo administrati�o também ana-
lisou proposta da tractebel de criação de um Comitê especial in-
dependente para transações com partes relacionadas (“Comitê”), 
nos moldes preconizados pelo parecer de orientação Cvm nº 35, 
para resolver a questão do potencial conflito de interesses.

ao tratar do tema, a Cvm reconheceu que a criação do Comi-
tê tem reflexos positivos. Primeiro, porque constitui boa prática 
de go�ernança corporati�a a ser adotada pelos administradores da 
companhia para cumprimento dos seus de�eres legais (art. 245 da 
lsa). segundo, porque a atuação do Comitê pode se re�elar muito 
importante, na prática, para con�encer os acionistas minoritários do 
efeito benéfico da transação para a companhia. Com efeito, quanto 
mais efeti�os os mecanismos de negociação e a independência dos 
membros do Comitê, mais �iá�el se torna a apro�ação da operação 
pelos minoritários.

Contudo, a Cvm posicionou-se no sentido de que a atuação do 
Comitê não é suficiente para afastar a incidência do disposto no 
parágrafo 1º do artigo 115 da lsa. 

III.	 conclusões

por todo o exposto, constata-se que, de acordo com as decisões pro-
feridas pela Cvm, os contratos celebrados entre partes relacionadas �êm 
sendo enquadrados nas duas últimas subespécies de conflito de interes-
ses (benefício particular e conflito de interesses stricto sensu).

embora a e�olução da jurisprudência administrati�a sobre a 
matéria, assim como a doutrina, seja controvertida, pode-se afirmar 
que o atual posicionamento da autarquia é o de que a celebração de 
contratos entre partes relacionadas caracteriza o conflito formal de 
interesses, que impede o �oto do acionista en�ol�ido.
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assim, à hipótese aplica-se o mesmo entendimento das delibe-
rações relati�as ao laudo de a�aliação de bens com que o acionis-
ta concorrer para a formação do capital social e à apro�ação pelo 
acionista de suas contas como administrador. a presunção é abso-
luta (iures et de iure), dando-se o conflito formal de interesses. Por 
conseguinte, o voto eventualmente emitido neste tipo de conflito é 
nulo de pleno de direito. Caso tenha sido determinante para a deli-
beração, esta será anulá�el.

a compreensão deste posicionamento administrati�o pelas 
companhias brasileiras é essencial para a formulação de políticas 
internas de celebração de contratos entre partes relacionadas que 
busquem pre�enir e�entuais arguições de nulidade de deliberações 
assembleares sobre a matéria.
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Com a publicação no Diário Oficial da União, em 23 de agos-
to de 2010, do parecer da ad�ocacia geral da união Cgu/agu 
01/2008-rvJ, de 03 de setembro de 2008, que deu no�a interpre-
tação à regulamentação jurídica sobre a aquisição e o arrendamen-
to de imó�eis rurais por pessoas jurídicas brasileiras com capital 
majoritário estrangeiro, foi reacendido o debate que se acredita�a 
pacificado: a lei pode vedar, impor restrições ou condicionar à au-
torização do Congresso Nacional a aquisição e o arrendamento de 

1 sócio do escritório rv&lC ad�ogados. pós-graduado em direito empresarial 
pela pontifícia uni�ersidade Católica de são paulo (puCsp) e em finanças 
pelo iBmeC. graduado em direito pela faculdade de direito de são Bernardo 
do Campo (fdsBC). Co-fundador do instituto de direito societário aplicado 
(idsa). professor de direito societário no iBmeC. international legal trai-
ning (itl), strategic directions for international practice, New york/Ny-usa. 
Har�ard law school, program of instruction for lawyers (poN), Cambridge/
ma-usa. presidente da Comissão de direito societário da oaB-mg.

2 doutoranda em Ciências Jurídicas e sociais pela uni�ersidad del museo social 
argentino (umsa/ar), pós-graduada em direito tributário e graduada em di-
reito pela faculdade milton Campos. formada em administração de empresas 
pelo seBrae-mg.

3 mestrando em direito pri�ado pela pontifícia uni�ersidade Católica de minas 
gerais (puC minas). graduado em direito pela pontifícia uni�ersidade Católi-
ca de minas gerais (puC minas). atualmente é �ice-presidente da Comissão de 
direito societário da oaB-mg e professor de direito Comercial na faculdade 
de Ciências econômicas da uni�ersidade federal de minas gerais (ufmg).
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imó�eis rurais por pessoas jurídicas brasileiras com capital majo-
ritário estrangeiro?

os aspectos constitucionais en�ol�idos, os impactos que po-
derão ser gerados na economia brasileira e os reflexos perante os 
in�estidores estrangeiros que in�estiram ou pretendem in�estir no 
país tornam oportuna a análise da questão.

inicialmente será analisado o contexto histórico desse no�o en-
tendimento da ad�ocacia geral da união para melhor compreen-
são do tema.

a lei 5.709, de 1971, regula a aquisição de imó�eis rurais por 
estrangeiros (pessoas físicas) residentes no país e pessoas jurídicas 
estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil.

referida lei, além de impor restrições à aquisição de imó�eis ru-
rais por estrangeiros (pessoas físicas) residentes no país e pessoas 
jurídicas estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, igualou aos 
estrangeiros, para os seus fins, as pessoas jurídicas brasileiras com 
capital majoritário estrangeiro, nos termos do § 1º do artigo 1º4.

dessa forma, as restrições impostas pela lei 5.709/71 à aqui-
sição de imó�eis rurais não se aplicam somente aos estrangeiros 
(pessoas físicas) residentes no país e às pessoas jurídicas estran-
geiras autorizadas a funcionar no Brasil, mas também às pessoas 
jurídicas brasileiras com capital majoritário estrangeiro. 

em 1993, entrou em �igor a lei 8.629, que condicionou à au-
torização do Congresso Nacional a aquisição e o arrendamento de 
imó�eis rurais, por estrangeiros, além dos limites de área e percen-
tual fixados na Lei 5.709/71 ou com área superior a 100 (cem) mó-
dulos (índice que �aria em cada região do país). em complemento, 
a lei 8.629/93 determinou que o arrendamento de imó�eis rurais, 

4 este conceito de controle é di�erso do da lei das sociedades por ações (lei 
6.404/76), que dispõe em seu artigo 116 que é controlador “pessoa, natural ou 
jurídica, ou o grupo de pessoas �inculadas por acordo de �oto, ou sob controle 
comum, que (i) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo per-
manente, a maioria dos �otos nas deliberações da assembléia-geral e o poder de 
eleger a maioria dos administradores da companhia; e (ii) usa efeti�amente seu 
poder para dirigir as ati�idades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da 
companhia”.
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por estrangeiros, está sujeito às mesmas restrições impostas pela 
lei 5.709/71 à aquisição. 

as principais restrições impostas pelas leis 5.709/71 e 8.629/93 
à aquisição e ao arrendamento de imó�eis rurais por estrangeiros 
(pessoas físicas) residentes no país e pessoas jurídicas estrangeiras 
autorizadas a funcionar no Brasil são as seguintes:

 (i) limitação de aquisição, por estrangeiros (pessoas físicas) 
residentes no Brasil, a imó�eis rurais com área de 50 (cin-
quenta) módulos, contínuos ou não (artigo 3º);

 (ii) obrigatoriedade de destinação dos imó�eis rurais adquiri-
dos ou arrendados por pessoas jurídicas estrangeiras autori-
zadas a funcionar no país à implantação de projetos agríco-
las, pecuários, industriais ou de colonização (artigo 5º);

 (iii) apro�ação do ministério da agricultura (ou do ministério 
da indústria e Comércio para projetos de caráter industrial 
– não trata a lei dos demais ministérios), ou�ido o órgão 
federal competente de desen�ol�imento regional na respec-
ti�a área, para os projetos de que trata o item (ii) acima; 

 (i�) assentimento pré�io do Conselho de segurança Nacional 
para a aquisição ou arrendamento de imó�eis situados em 
área considerada indispensá�el à segurança nacional;

 (�) limitação dos imó�eis rurais pertencentes a pessoas estran-
geiras, físicas ou jurídicas, a 25% (�inte e cinco por cento) 
da superfície dos municípios onde esti�erem localizados 
(artigo 12, caput); e

 (�i) limitação dos imó�eis rurais pertencentes a pessoas da mes-
ma nacionalidade a 10% (dez por cento) da superfície dos 
Municípios onde estiverem localizados (artigo 12, §1º);

 (�ii) Competência do Congresso Nacional para autorizar a aqui-
sição ou arrendamento de imó�eis rurais, por estrangeiros 
(pessoas físicas) residentes no país e por pessoas jurídicas 
estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, além dos li-
mites de área e percentual fixados na Lei nº 5.709/71; e

 (�iii) Competência do Congresso Nacional para autorizar a aqui-
sição e o arrendamento de imó�eis rurais, por pessoas jurí-
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dicas estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, com área 
superior a 100 (cem) módulos de exploração indefinida.

toda�ia, o parecer da ad�ocacia geral da união gq-22 (agu/
la-04/94), de 1994, entendeu que as pessoas jurídicas brasilei-
ras com capital majoritário estrangeiro esta�am li�res para adqui-
rir imó�eis rurais no país como qualquer brasileiro. segundo esse 
parecer, as sociedades brasileiras, mesmo que controladas por es-
trangeiros, não esta�am sujeitas às restrições da lei 5.709/71. o 
parecer concluiu que a Constituição federal de 1988 não impôs 
nenhuma limitação à aquisição e ao arrendamento de imó�eis ru-
rais por pessoas jurídicas brasileiras com capital majoritário es-
trangeiro (ao contrário do que fez com outros setores, como jorna-
lismo e radiodifusão – artigo 222; transporte aéreo – artigo 21, xii, 
“c”, c/c Lei 7.565/86, artigo 181; saúde – artigo 199, §3º; e bancos 
– artigo 192). Além disso, o Parecer reafirmou que o artigo 190 da 
Constituição federal de 1988 determina que e�entuais restrições 
à aquisição e ao arrendamento de imó�eis rurais poderiam ser im-
postas somente às pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras e não às 
pessoas jurídicas brasileiras com capital majoritário estrangeiro.

posteriormente à emissão do parecer gq-22 (agu/la-04/94), 
foi promulgada em 1995 a emenda Constitucional 6, que re�ogou 
o artigo 171 da Constituição federal de 1988 e, assim, eliminou a 
diferença constitucional então existente entre “empresa brasileira” 
e “empresa brasileira de capital nacional”, o que le�ou a ad�ocacia 
geral da união a re�isitar o parecer gq-22 (agu/la-04/94) e 
emitir no�o pronunciamento. 

Nessa esteira, a ad�ocacia geral da união emitiu em 1998 
o Parecer GQ-181/98 para ratificar os termos do Parecer GQ-22 
(agu/la-04/94) e, portanto, fortalecer o entendimento de que as 
pessoas jurídicas brasileiras com capital majoritário estrangeiro es-
ta�am li�res para adquirir e arrendar imó�eis rurais no país como 
qualquer brasileiro.

esse parecer, por ter sido à época apro�ado pelo presidente da 
República e publicado no Diário Oficial da União, vinculou toda 
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a administração pública federal, nos termos do artigo 40 da lei 
Complementar 73/935.

entretanto, tendo como pano de fundo a crise mundial de ali-
mentos e o uso do biocombustí�el como importante fonte alter-
nativa de energia, além do significativo aumento de aquisições 
de imó�eis rurais no Brasil por pessoas jurídicas brasileiras com 
capital majoritário estrangeiro, a ad�ocacia geral da união ela-
borou o parecer Cgu/agu 01/2008-rvJ, alterando seu posicio-
namento manifestado nos dois pareceres anteriores. a ad�ocacia 
geral da união entendeu que a lei 5.709/71 não afronta a Cons-
tituição federal de 1988, uma �ez que as restrições impostas à 
aquisição de imó�eis rurais por pessoas jurídicas brasileiras com 
capital majoritário estrangeiro objeti�am “a proteção da sobera-
nia nacional econômica e da independência nacional, bem como 
a promoção do desenvolvimento nacional”. Concluiu, portanto, 
que a lei 5.709/71 teria sido recepcionada pela Constituição fe-
deral de 1988.

Com a apro�ação do presidente da república, o parecer Cgu/
AGU 01/2008-RVJ foi publicado no Diário Oficial da União em 23 
de agosto de 2010, quase dois anos após sua elaboração, e passou a 
�incular todos os órgãos da administração pública federal.

saliente-se que esse parecer con�erge com a decisão proferida 
em 13 de julho de 2010 pelo Conselho Nacional de Justiça, que 
determinou a obser�ância da lei 5.709/71 pelos ofícios de Notas 
e registros de imó�eis quando da aquisição e arrendamento de 
imó�eis rurais por pessoas jurídicas brasileiras com capital majo-
ritário estrangeiro, modificando o entendimento até então vigente 
e por eles adotado no sentido de que as sociedades brasileiras não 
esta�am sujeitas às restrições da lei 5.709/71.

5 “artigo 40. os pareceres do ad�ogado-geral da união são por este submetidos 
à apro�ação do presidente da república.

 § 1º O Parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial 
vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe 
dar fiel cumprimento.

 § 2º O Parecer aprovado, mas não publicado, obriga apenas as repartições inte-
ressadas, a partir do momento em que dele tenham ciência”.
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desse modo, em razão do no�o posicionamento da ad�oca-
cia Geral da União, ratificado pelo Presidente da República, e do 
próprio entendimento do Conselho Nacional de Justiça, as pessoas 
jurídicas brasileiras com capital majoritário estrangeiro que tencio-
nem adquirir ou arrendar imó�el rural no Brasil estão atualmente 
sujeitas às restrições das leis 5.709/71 e 8.629/93. 

em complemento ao parecer Cgu/agu 01/2008-rvJ, a ad-
�ocacia geral da união expediu ofícios ao ministério da fazenda e 
ao ministério do desen�ol�imento, indústria e Comércio exterior 
para orientarem, respecti�amente, a Comissão de valores mobiliá-
rios e o departamento Nacional de registro do Comércio a aplica-
rem o referido parecer6.

analisado o contexto histórico da questão, passa-se ao exame 
(i) da identificação dos destinatários das Leis 5.709/71 e 8.629/93, 
(ii) da proteção às aquisições e aos arrendamentos concluídos an-
tes da publicação do mais recente parecer da ad�ocacia geral da 
união, e (iii) da inconstitucionalidade das restrições existentes.

6 a agu temia “uma possí�el manobra comercial por parte das empresas de ca-
pital social aberto, quando proprietárias de imó�el rural, que ao negociarem 
suas ações li�remente no mercado poderão transferir o controle da sociedade a 
estrangeiros, �isando à aquisição indireta de propriedade rural, em total descum-
primento da lei 5.709/71”.

 ademais, os referidos ofícios pedem às Juntas Comerciais “que não sejam ar-
qui�adas as alterações dos estatutos sociais das empresas proprietárias de área 
rural que pro�am a transferência do controle para pessoas estrangeiras, sejam 
elas físicas ou jurídicas” e à Cvm que estabeleça “padrões de cláusulas e condi-
ções que de�am ser adotadas nos títulos ou contratos de in�estimento destinados 
à negociação em bolsa ou balcão, organizado ou não, e recusar a admissão ao 
mercado de emissão de �alores que não satisfaça aos padrões da referida lei [lei 
5.709/71]”.

 Ocorre que as Juntas Comerciais não exercem nenhum tipo de controle ou fis-
calização sobre a transferência de ações de companhia aberta, já que é efeti�ada 
nos li�ros sociais (art. 100 da lei 6.404/76), mantidos e guardados pela própria 
sociedade por ações, e também nos sistemas escriturais das instituições financei-
ras responsá�eis pelo registro da transferência de tais ações, sem a participação 
ou interferência das Juntas Comerciais. e a Cvm tampouco dispõe de instru-
mentos para verificar e identificar se cada companhia com ações negociadas em 
bolsa é proprietária ou não de imó�el rural.
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saliente-se, inicialmente, que inexistem óbices à aquisição ou à 
locação de imó�eis urbanos por estrangeiros, residentes ou não no 
Brasil, por pessoas jurídicas estrangeiras, autorizadas ou não a fun-
cionar no país, e por sociedades brasileiras com capital estrangeiro, 
majoritário ou minoritário.

tampouco existem restrições à aquisição ou ao arrendamento de 
imó�eis rurais por sociedades brasileiras cuja participação estran-
geira seja minoritária. pode-se discutir, ainda, se as leis 5.709/71 
e 8.629/93 aplicam-se (além das pessoas jurídicas brasileiras com 
capital majoritário brasileiro, que são o foco deste artigo) somente 
às pessoas físicas estrangeiras residentes no país e às pessoas jurí-
dicas autorizadas a funcionar no Brasil7 ou também às pessoas físi-
cas e jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior.

entendemos que as leis 5.709/71 e 8.629/93 aplicam-se somen-
te às pessoas físicas estrangeiras residentes no país e às pessoas ju-
rídicas autorizadas a funcionar no Brasil, estando as pessoas físicas 
e jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior li�res 
para adquirirem imó�eis rurais no Brasil como qualquer brasileiro. 
é que o caput do artigo 1° da lei 5.709/71 e o caput do artigo 23 
da lei 8.629/93 delimitam, expressamente, seus destinatários: os 
estrangeiros (pessoas físicas) residentes no país e as pessoas jurídi-
cas estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil.

outra questão importante diz respeito à existência ou não de ato 
jurídico perfeito em relação aos imó�eis rurais adquiridos ou arren-
dados antes da publicação do parecer Cgu/agu 01/2008-rvJ por 
pessoas jurídicas brasileiras com capital majoritário estrangeiro.

reza o artigo 6º, caput e § 1º, da Lei de Introdução às Normas 
do direito Brasileiro8 o seguinte:

7 Código Civil: “Art. 1.137. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar ficará 
sujeita às leis e aos tribunais brasileiros, quanto aos atos ou operações praticados 
no Brasil.” 

 parágrafo único. a sociedade estrangeira funcionará no território nacional com 
o nome que ti�er em seu país de origem, podendo acrescentar as pala�ras “do 
Brasil” ou “para o Brasil”.

8 antiga lei de introdução ao Código Ci�il.
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“art. 6º. a lei em �igor terá efeito imediato e geral, respeitados o 
ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei 
�igente ao tempo em que se efetuou. (…)”

Com o intuito de conferir segurança jurídica aos negócios, a 
lei de introdução ao direito Brasileiro e a Constituição federal de 
19889 expressamente protegem o ato jurídico já concluído antes da 
mudança legislati�a.

em que pese não se tratar de alteração de lei então �igente, mas 
sim de no�a interpretação dela conferida pela ad�ocacia geral da 
união, em respeito à boa hermenêutica de�e-se preser�ar os negó-
cios jurídicos consumados antes da publicação do parecer Cgu/
agu 01/2008-rvJ e da decisão do Conselho Nacional de Justiça 
de 13 de julho de 2010 por serem atos jurídicos perfeitos. a no�a in-
terpretação da ad�ocacia geral da união de�e ser considerada uma 
lei em sentido amplo, já que impõe norma de conduta (pelo menos à 
administração pública, afetando, por conseguinte, os particulares).

além disso, caso conferíssemos interpretação estritamente literal 
ao § 1º do artigo 6° da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, serí-
amos impelidos a entender que todas as aquisições feitas depois da 
Constituição federal de 1988 por pessoas jurídicas brasileiras com 
capital majoritário estrangeiro de�eriam ser desfeitas, o que, além de 
não ser razoá�el, contraria o princípio da segurança jurídica.

Conclui-se, portanto, que as aquisições e os arrendamentos de 
imó�eis rurais concluídos por pessoas jurídicas brasileiras com 
capital majoritário estrangeiro na �igência dos pareceres gq-22 
(agu/la-04/94) e gq-181/98 da ad�ocacia geral da união de-
vem ser considerados válidos, existentes e eficazes.

prosseguindo na análise do parecer Cgu/agu 01/2008-rvJ 
da ad�ocacia geral da união e da decisão de 13 de julho de 2010 
do Conselho Nacional de Justiça, pode-se sustentar que nenhuma 
restrição decorre simplesmente deles uma �ez que: (i) não têm for-
ça de lei e, portanto, não afetam os particulares, os quais somente 

9 inciso xxxvi do artigo 5º: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada”.
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estão obrigados a fazer ou deixar alguma coisa por força de lei10; e 
(ii) não cabe ao Conselho Nacional de Justiça julgar a matéria, que 
é de competência exclusi�a do poder Judiciário, estando referido 
órgão de controle externo do poder Judiciário impedido de impor 
norma de conduta a particulares.

Contudo, duas conseqüências práticas merecem ser melhor 
ponderadas:

 (i) os pareceres da agu, apro�ados pelo presidente da repú-
blica e publicados no Diário Oficial da União, vinculam to-
dos os órgãos da administração pública federal, incluindo o 
instituto Nacional de Colonização e reforma agrária, que é 
o órgão competente para georeferenciar os imó�eis rurais11. 
Com isso, as aquisições de imó�eis rurais por pessoas jurídi-
cas brasileiras com capital majoritário estrangeiro estão su-
jeitas à análise desse órgão que, por conseguinte, de�e cum-
prir o parecer Cgu/agu 01/2008-rvJ da ad�ocacia geral 
da união; e

 (ii) as decisões do Conselho Nacional de Justiça, embora não 
�inculem os particulares, são de cumprimento obrigatório 
pelos órgãos a ele submetidos, incluindo os ofícios de Notas 
e os registros de imó�eis, resultando em impossibilidade de 
la�ratura de escrituras e do registro da aquisição ou do arren-
damento de imó�eis rurais por pessoas jurídicas brasileiras 
com capital majoritário estrangeiro.

10 artigo 5º, inciso ii, da Constituição federal de 1988.
11 a lei nº 10.267/01 determina que todos os imó�eis rurais de�em ser georrefe-

renciados perante o instituto Nacional de Colonização e reforma agrária. os 
prazos para a realização do georreferenciamento terminam em 2011, quando to-
dos os imó�eis rurais, inclusi�e aqueles inferiores a 500 hectares, de�erão estar 
georreferenciados. o georreferenciamento é exigido para o desmembramento, 
parcelamento, remembramento e qualquer transferência de imó�el rural. Não 
tendo sido feito o georreferenciamento, o Registro de Imóveis competente ficará 
impedido de praticar determinados atos en�ol�endo o imó�el rural, quais sejam 
(i) o desmembramento, parcelamento ou remembramento, (ii) a transferência 
de área total, e (iii) a criação ou alteração da descrição do imó�el, resultante de 
qualquer procedimento judicial ou administrati�o.
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resta, portanto, questionar em Juízo o parecer Cgu/agu 
01/2008-rvJ da ad�ocacia geral da união e a decisão de 13 de 
julho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, pois são inconsti-
tucionais.

a lei 5.709/71 foi promulgada na �igência da Constituição fe-
deral de 1967, emendada em 1969, cujo contexto político se resu-
mia a um estado protecionista e fechado, go�ernado pela ditadura 
militar. trata�a-se, assim, de realidade bastante diferente daquela 
em que a Constituição federal de 1988 fora promulgada12.

de fato, a Constituição federal de 1988, que instituiu o estado de-
mocrático de direito, estabeleceu em seu artigo 190 que lei posterior 
regularia e limitaria a aquisição e o arrendamento de imó�eis rurais 
por pessoas físicas e jurídicas estrangeiras e os casos que dependeriam 
de autorização do Congresso Nacional, nada dispondo a respeito das 
pessoas jurídicas brasileiras com capital majoritário estrangeiro13.

No no�o cenário, a Constituição federal de 1988 ino�ou ao di-
ferenciar em seu artigo 171 a “empresa brasileira de capital nacio-
nal” e a “empresa brasileira”14, bastando para qualificar a empresa 

12 a Constituição de 1967 pre�ia apenas normas gerais sobre restrições à aqui-
sição de terras. antes do ad�ento da lei 5.709/71 a matéria era regulada pelo 
decreto-lei 494/69, que estabelecia o seguinte: (i) a aquisição de imó�el rural 
somente podia ser feita por brasileiro ou por estrangeiro residente no país; (ii) 
a aquisição de imó�el rural por pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcio-
nar no país dependia de autorização do ministério da agricultura; e (iii) eram 
equiparadas às pessoas jurídicas estrangeiras as pessoas jurídicas nacionais das 
quais participassem, a qualquer título, pessoas estrangeiras naturais ou jurídicas 
que deti�essem a maioria no seu capital social e residissem ou ti�essem sede no 
exterior. o decreto-lei 494/69 foi re�ogado pela lei 5.709/71.

13 artigo 190 da Constituição federal de 1988: “a lei regulará e limitará a aqui-
sição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica es-
trangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso 
Nacional”.

14 “art. 171. são consideradas: 
 i – empresa brasileira a constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e 

administração no país;
 ii – empresa brasileira de capital nacional aquela cujo controle efeti�o esteja 

em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas 
domiciliadas e residentes no país ou de entidades de direito público interno, 
entendendo-se por controle efeti�o da empresa a titularidade da maioria de seu 
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como brasileira que sua constituição ocorresse sob as leis brasilei-
ras e que ti�esse sua sede e administração no Brasil. a origem do 
capital investido não influenciava, como continua não influencian-
do, na determinação da nacionalidade da empresa.

Assim, a Constituição Federal de 1988 não recepcionou o § 1º 
do artigo 1º da lei 5.709/71 e, por conseguinte, excluiu as pessoas 
jurídicas brasileiras com capital majoritário estrangeiro das restri-
ções impostas pela referida lei. Nesse sentido, as pessoas jurídicas 
brasileiras com capital majoritário estrangeiro, desde a promulga-
ção da Constituição federal de 1988, estão li�res para adquirirem 
imó�eis rurais no Brasil como qualquer brasileiro.

a própria lei 4.131/62, que à época já regulamenta�a o in�es-
timento estrangeiro no Brasil15, dispõe claramente em seu artigo 2º 
que o tratamento entre capitais nacionais e capitais estrangeiros de�e 
ser o mesmo, sendo �edado qualquer tipo de discriminação16.

o entendimento de estê�ão mallet manifestado logo após a 
promulgação da Constituição federal de 1988 não foi diferente:

capital �otante e o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir 
suas ati�idades”.

15 saliente-se que o Brasil, em que pese o fato de ter assinado di�ersos acordos 
internacionais (nomeadamente com portugal, Chile, grã-Bretanha, irlanda do 
Norte, suíça, finlândia, itália, dinamarca, frança, venezuela, Coréia, alema-
nha, Cuba, países Baixos, Bélgica e luxemburgo) e protocolos (de Colônia para 
in�estimentos no mercosul e de Buenos aires para in�estimentos de fora do 
mercosul) de promoção e proteção recíproca de in�estimentos, nenhum deles 
chegou a ser ratificado pelo País, seja devido a conflitos com o texto da Cons-
tituição Brasileira, seja de�ido a moti�ações políticas. ainda neste tocante, res-
salta-se que o Brasil não é parte do international Center for settlement of in-
�estment disputes (iCsid) nem da multilateral in�estment guarantee agency 
(miga).

16 attila de souza leão andrade Júnior, ao comentar este artigo, escre�eu: “o 
princípio da isonomia a que nos referimos é uma condição mínima de segurança 
que um país importador ou recipiente de capitais pode oferecer aos in�estidores 
estrangeiros. sem estas perspecti�as de que não sofrerão discriminações injusti-
ficadas e ao arrepio da lei vigente, os investidores se sentiriam inibidos de inves-
tir os seus recursos, por mais atraente que fosse o mercado do país recipiente”. 
aNdrade JúNior, attila de souza leão. o capital estrangeiro no sistema 
jurídico brasileiro. 2. ed. rio de Janeiro: forense, 2001. p. 31.
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“daí concluir-se pela incompatibilidade da norma da lei 5.709/71, 
discriminatória da empresa brasileira de capital estrangeiro, com a 
no�a Constituição, por ter o legislador ordinário criado tratamento 
diferenciado entre empresas brasileiras fora das hipóteses consti-
tucionalmente admitidas.

mais se reforça essa conclusão com a leitura do art. 190 da Cons-
tituição, o qual permite a imposição de limites à aquisição de pro-
priedade rural apenas quando contratada por pessoa jurídica es-
trangeira. Não pre�iu o constituinte a possibilidade de restrições 
pelo critério da procedência do capital.

[...]

Sendo assim, pode-se afirmar, com segurança, não existir, desde 
a promulgação do �igente texto constitucional, qualquer impedi-
mento à aquisição de imó�el rural por empresa brasileira de capi-
tal estrangeiro”17.

A origem do capital nunca foi determinante para a definição 
da nacionalidade da sociedade, bastando ela ser constituída sob as 
leis pátrias e ter sua sede e administração no país para ser conside-
rada brasileira. assim, a Constituição federal de 1988 encampou 
o mesmo critério adotado pelo decreto-lei 2.627/4018, posterior-
mente ratificado pela Lei 6.404/7619 e também pela lei 10.406/02 
(Código Ci�il)20.

a emenda Constitucional 6/95, ao eliminar a distinção entre 
“empresa brasileira” e “empresa brasileira de capital nacional”, 
sacramentou a re�ogação, constitucional, das restrições impostas 
pela lei 5.709/71 à aquisição e ao arrendamento de imó�eis rurais 
por pessoa jurídica brasileira com capital majoritário estrangeiro.

Corroborando este entendimento, o inciso iii do artigo 19 da 
Constituição federal de 1988 estabelece o seguinte:

17 mallet, estê�ão. aquisição de imó�el rural por empresa nacional de capital 
estrangeiro. Revista de Direito Civil, �. 52, p. 113-114.

18 “artigo 60. são nacionais as sociedades organizadas na conformidade da lei 
brasileira e que têm no país a sede de sua administração”.

19 “artigo 300. ficam re�ogados o decreto-lei n. 2.627, de 26 de setembro de 
1940, com exceção dos artigos 59 a 73, e demais disposições em contrário”.

20 “artigo 1.126. é nacional a sociedade organizada de conformidade com a lei 
brasileira e que tenha no país a sede de sua administração”.
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“art. 19. é �edado à união, aos estados, ao distrito federal e aos 
municípios:

(…)

iii – criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.”

Como a norma constitucional não diferencia brasileiros, sejam 
eles pessoas físicas ou jurídicas constituídas sob as leis do país e 
que tenham aqui sua sede, a lei ordinária não poderia fazê-lo.

Celso ribeiro Bastos e i�es gandra da sil�a martins21 também 
defendem a inconstitucionalidade da lei 5.709/71 na parte em que 
impõe restrições à aquisição de pessoas jurídicas com capital ma-
joritário estrangeiro:

“temos para nós que esta no�a sistematização constitucional é 
desde já impositiva, (…) O § 1º do art. 1º da Lei 5.709/71 não 
de�e ser tido como recepcionado, uma �ez que de�e pre�alecer a 
definição de empresa brasileira de capital nacional. (…) Constata-
se que, embora a lei 5.709/71 possa ser considerada recepcionada 
em suas grandes linhas, o certo é que o texto Constitucional está 
a exigir uma disciplinação da matéria mais de acordo com o con-
teúdo do preceito em comento.”

Como o § 1º do artigo 1º da Lei 5.709/71 impõe tratamento dis-
tinto às “empresas brasileiras de capital nacional” e às “empresas 
brasileiras de capital estrangeiro” para fins de aquisição de imóveis 
rurais, sem a autorização constitucional, conclui-se que ela não foi 
recepcionada pela Constituição federal de 1988. 

ademais, não se pode concluir que a emenda Constitucional 
6/95 teria repristinado o § 1º do artigo 1º da Lei 5.709/71 já que (i) 
a norma, como �isto, não foi recepcionada pela Constituição fede-
ral de 1988, e (ii) não hou�e seu expresso restabelecimento, como 
determinado pelo § 3º do artigo 2º da Lei de Introdução às Normas 
do direito Brasileiro22.

21 Bastos, Celso ribeiro; martiNs, i�es gandra da sil�a. Comentários à 
Constituição do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. são paulo: sa-
rai�a, 1990, �. 7, p. 445.

22 “Artigo 2º. […] § 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se res-
taura por ter a lei re�ogadora perdido a �igência”.
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foi esse o entendimento que pre�aleceu nos últimos anos, con-
forme os pareceres da ad�ocacia geral da união gq-22 (agu/
la-04/94) e gq-181/98.

o atual entendimento da ad�ocacia geral da união somente �eio 
trazer insegurança jurídica aos estrangeiros que in�estiram em socieda-
des brasileiras e aqueles que tenciona�am in�estir no país, bem como 
para terceiros que se relacionam com pessoas jurídicas brasileiras com 
capital majoritário estrangeiro, como bancos que financiam a ativi-
dade agrícola e agropecuária recebendo em garantia imó�eis rurais 
de sua propriedade. trata-se de prática discriminatória entre pessoas 
brasileiras, o que só se presta a afugentar o capital estrangeiro.

Outrossim, não se justifica uma mudança brusca de entendi-
mento somente por ideologia política ou econômica tendo como 
pano de fundo uma pseudo proteção à soberania e à segurança na-
cional. ao contrário, ela só demonstra a fragilidade de nossa polí-
tica de captação e incentivo aos investimentos estrangeiros, enfim, 
de nossas instituições.

este entendimento em �igor da ad�ocacia geral da união �iola 
os princípios (i) da moralidade em razão da abrupta ruptura com 
os pareceres anteriores da própria ad�ocacia geral da união sem 
que houvesse qualquer alteração legislativa que justificasse a mu-
dança23, (ii) da legalidade e da reser�a legal porque um parecer não 
pode estabelecer norma de conduta, já que ninguém está obrigado 
a fazer ou deixar de fazer algo senão por força de lei e legislar so-
bre direito Ci�il, Comercial e agrário é competência pri�ati�a da 
união federal24, (iii) da li�re iniciati�a ao impedir que pessoa ju-
rídica brasileira explore a ati�idade de agronegócio ou outra qual-
quer em imó�eis rurais próprios25, (i�) da propriedade pri�ada na 
medida em que proíbe (ou restringe inde�idamente) pessoas jurí-
dicas brasileiras de adquirirem imó�eis rurais26, e (�) da isonomia 
por criar tratamento discriminatório entre pessoas brasileiras27.

23 artigo 37 da Constituição federal de 1988.
24 artigo 22 da Constituição federal de 1988.
25 artigo 170 da Constituição federal de 1988.
26 artigos 5°, xxii, e 170, da Constituição federal de 1988.
27 artigo 5° da Constituição federal de 1988.
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além disso, o parecer 01/2008 é ilegítimo �isto que a matéria 
carece de amplo debate no Congresso Nacional, que é o foro com-
petente para se discutir a efeti�a �ontade dos brasileiros: a aquisi-
ção de imó�eis rurais por pessoas jurídicas brasileiras controladas 
por estrangeiros de�e ser restringida ou liberada?

é no mínimo curiosa e paradoxal a atuação estatal no fa�oreci-
mento, de um lado, do in�estimento estrangeiro em bolsa de �alo-
res por meio, dentre outras, de benesses fiscais (isenção de imposto 
de renda sobre ganho de capital) e, de outro lado, na proibição 
à aquisição, por pessoas jurídicas brasileiras controladas por es-
trangeiros de imó�eis rurais para o desen�ol�imento de ati�idades 
econômicas, fonte geradora de emprego, desen�ol�imento social e 
receitas tributárias. 

Nota-se, ainda, que o parecer 01/2008 afeta de forma despro-
porcional e nada razoá�el as aquisições de imó�eis rurais, pois não 
diferencia a aquisição de latifúndios da aquisição de imó�el rural 
para a instalação e exploração de indústria ou do agronegócio, situa-
ção esta que o parecer 01/1998, ao propalar que �isa�a à promoção 
do desenvolvimento nacional, pretendia proteger.

a situação criada pelo no�o parecer e pelos ofícios da agu só 
se presta a fomentar a insegurança jurídica, que está se tornando 
uma indesejá�el característica do estado brasileiro, e a afugentar o 
in�estimento estrangeiro, justo no momento em que o Brasil busca 
se firmar como um player global, com reais perspectivas de, enfim, 
se tornar um país desen�ol�ido.
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1.	 Introdução

o direito processual brasileiro �em passando por profundas 
discussões que colocam em confronto a efeti�idade, a celeridade, 
a certeza e a segurança da prestação jurisdicional. di�ersas cor-
rentes doutrinárias se digladiam em debates infindáveis buscando 
o melhor caminho que concilie de forma con�incente e útil, a efe-
ti�idade com a celeridade, a certeza com a segurança da ati�idade 

1 mestre em direito processual pela pontifícia uni�ersidade Católica de minas 
gerais (puC minas). graduado em direito pela faculdade de direito da uni-
�ersidade federal de minas gerais (ufmg). associado ao instituto de estudos 
fiscais (iefi).

2 acadêmica de direito cursando o 9º período da faculdade mineira de direito – puC 
minas. técnica em gestão empresarial pela etfg (seBrae/mg).

Livro 1.indb   149 23/11/2011   15:26:50



o direito empresarial atual

150

jurisdicional. embora ainda não se possa dizer qual a melhor rota a 
ser traçada, resta apenas uma certeza absoluta: é necessário buscar 
mudanças.

foi em busca destas mudanças, que o projeto de reforma do 
Código de processo Ci�il, desen�ol�ido por uma Comissão de ju-
ristas3 formada por renomados processualistas, seguindo as mesmas 
linhas mestras que nortearam a emenda Constitucional 45/2004, 
fez uma clara opção pela celeridade. 

a mensagem do ministro luiz fux, presidente da Comissão, ao 
presidente do Congresso não deixa qualquer dú�ida desta opção ao 
definir qual seria o principal desafio no novo Código de Processo Ci-
�il: “resgatar a crença no judiciário e tornar realidade a promessa 
constitucional de uma justiça pronta e célere” (fux, 2011).

Não pretendemos discutir os méritos da lou�á�el iniciati�a, tam-
pouco a necessidade de uma clara opção pela celeridade na entrega 
da prestação jurisdicional, sem nunca perder de �ista a segurança 
jurídica e a efeti�idade impostas pelos princípios constitucionais 
do de�ido processo, do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, é necessário ter como certo que o no�o Código de 
processo Ci�il não pode ser encarado como a solução de todos os 
problemas relacionados à morosidade do nosso sistema judiciário. 
é preciso repensar a estrutura (ou a falta dela) do poder Judiciário, 
a forma como o próprio estado incenti�a a litigiosidade e se bene-
ficia disto e, principalmente, levar os bons ventos das mudanças 
legislati�as ao nosso confuso sistema de controle de constitucio-
nalidade das leis, à execução contra a fazenda pública e à forma 
de atuação do estado em juízo, litigante persistente e contumaz, 
sempre pronto a continuar interpondo infindáveis recursos, mes-
mo para defender posições claramente contrárias ao entendimento 
consolidado nos tribunais superiores. 

3 a Comissão elabora do projeto do no�o Código de processo Ci�il é presidida 
pelo ministro do stf luiz fux, tem teresa arruda al�im wambier como relato-
ra e é composta pelos juristas adroaldo furtado fabrício, Benedito Cerezzo pe-
reira filho, Bruno dantas, elpídio donizetti Nunes, Humberto theodoro Júnior, 
Jansen fialho de almeida, José miguel garcia medina, José roberto dos santos 
Bedaque, marcus vinicius furtado Coelho e paulo Cesar pinheiro Carneiro.
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e é exatamente nas lides tributárias, nas quais a fazenda pú-
blica sempre é parte, que as ino�ações trazidas no no�o Código de 
processo Ci�il podem trazer rele�antes contribuições para a celeri-
dade na entrega da prestação jurisdicional. dentre estas ino�ações 
merece especial destaque a chamada tutela da e�idência.

assim, o que se pretende com o presente artigo é analisar as 
modificações propostas no texto do projeto do Novo Código de 
processo Ci�il, até então já apro�ado no senado federal, referentes 
à tutela da e�idência, em confronto com a legislação atual e enten-
dimentos doutrinários e jurisprudenciais acerca do tema, a fim de 
verificar seus impactos na seara tributária.

2.	 o	Projeto	do	novo	códIgo	de	Processo	cIvIl

fruto do trabalho desen�ol�ido pela Comissão de juristas instituí-
da pelo ato nº 379, firmado pelo Presidente do Senado, o então ante-
projeto do no�o Código de processo Ci�il, hoje projeto de lei, propõe 
relevantes modificações no sistema processual civil brasileiro.

No senado, o anteprojeto se transformou no pls 166/2010, ten-
do sido apro�ado com algumas alterações. em seguida, tornou-se 
projeto e foi recepcionado na Câmara dos deputados como projeto 
de lei nº 8.046/2010. após a apreciação e apro�ação da Câmara 
dos deputados, caso não haja alterações, o projeto dependerá so-
mente de sanção presidencial para entrar em �igor.

do modo como foi apro�ado o projeto no senado, há a redução 
do número de dispositi�os do Código, passando para 1.007 arti-
gos, enquanto o Código de processo Ci�il atual conta com 1.220 
artigos. Não obstante o número de li�ros ter sido mantido, já que 
permanecem sendo cinco4, suas disposições foram reformuladas, 
diante do expurgo do “processo Cautelar” e dos “procedimentos 
especiais”, e da inserção de um li�ro tratando da “parte geral” e 
outro dispondo sobre o trâmite dos “processos nos tribunais e dos 
meios de impugnações das decisões Judiciais”.

4 o CpC atual contém os li�ros: i – do processo de Conhecimento; ii – do proces-
so de execução; iii – do processo Cautelar; iv – dos procedimentos especiais; e 
v- das disposições finais e transitórias.
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Dentre as modificações relevantes propostas estão a tutela da evi-
dência, o incidente de resolução de demandas repetiti�as, a supressão 
do efeito suspensivo da apelação, a modificação do regime do agravo, 
a supressão dos procedimentos cautelares específicos, a supressão dos 
embargos infringentes, a atribuição de poder ao juiz para alterar o pro-
cedimento e a possibilidade de medidas cautelares de ofício.

as �árias ino�ações, tendo sempre como norte a busca da ce-
leridade, abriram amplas possibilidades de exequibilidade imedia-
ta das decisões, dando mais poder ao juiz de primeiro grau, por 
exemplo, diante da supressão do efeito suspensi�o da apelação e da 
possibilidade de concessão de antecipação de tutela sem periculum 
in mora, tema central do presente estudo.

3.	 dIreIto	Processual	cIvIl	e	dIreIto	trIbutárIo

é certo que as lides tributárias são solucionadas de acordo com 
as regras e procedimentos estabelecidos pelo direito processual 
Civil, não obstante a existência de especificidades aplicáveis so-
mente aos litígios de natureza tributária5.

di�ersas críticas são feitas acerca dessa realidade, tendo em 
�ista que muitos doutrinadores6 rei�indicam a necessidade da cons-
trução de um �erdadeiro direito processual tributário7, principal-
mente no que tange às execuções fiscais e respectivos embargos. 
isto por causa das peculiaridades do crédito tributário, que é cons-
tituído unitaleramente pela fazenda pública8. segundo essa doutri-

5 Como exemplos de leis processuais aplicá�eis somente ao direito tributário, 
temos a Lei de execuções fiscais (Lei 8.630/80), e as Leis 8.397/92 e 9.532/97, 
que se referem à ação cautelar fiscal.

6 são rele�antes, sobre este assunto, os estudos de eduardo arruda al�im, geral-
do ataliba, gilberto de ulhôa Canto, dentre outros.

7 “Embora se afigure inegável que a limitada abordagem que a doutrina tributária clás-
sica concedeu aos problemas de processo influenciou negativamente a inserção das 
garantias processuais no plano da relação jurídica tributária, começa a surgir, sem em-
bargo, na doutrina contemporânea, a percepção da importância do fenômeno proces-
sual e sua influência no campo da relação jurídica tributária.” (MARINS, 2006, p. 9).

8 “(...) a atribuição de efeito suspensi�o automático aos embargos no regime da 
Lei de Execuções Fiscais justifica-se especialmente em razão do modo pelo 
qual se forma o título executi�o do crédito tributário. Não se pode esquecer 

Livro 1.indb   152 23/11/2011   15:26:50



o projeto do No�o Código de processo Ci�il e a tutela da e�idência...

153

na, ante a especificidade do crédito tributário, seria necessário um 
processo também específico.

de qualquer forma, tendo em �ista que o direito processual 
Ci�il é aplicado como regra às causas tributárias, é e�idente que 
a modificação do atual sistema processual civil, por meio de um 
no�o Código de processo Ci�il, afetará o julgamento das lides tri-
butárias.

Em análise das principais modificações previstas no projeto, 
entendemos que a chamada tutela da e�idência, a nosso �er, im-
pactará significativamente a resolução das lides que envolvam o 
direito tributário. 

4.	 a	tutela	da	evIdêncIa

a tutela da e�idência9 tem origem nos primórdios do direito ro-
mano10, constituindo concepção incipiente na criação dos procedi-
mentos de satisfação imediata denominados “interditos romanos”.

tal expressão se refere a situações em que as pretensões deduzi-
das em juízo têm como fundamento um direito e�idente, inequí�oco, 
e que de�e, prima facie, ser concedido de antemão pelo juiz. 

faz-se mister esclarecer que um direito e�idente, no âmbito do 
direito processual ci�il, é aquele cujos fatos sobre os quais se ba-
seiam são ab initio pro�ados de maneira incontestá�el ou, ao me-
nos, sem que seja possí�el uma contestação plausí�el. 

que nas execuções para cobrança de dí�ida consubstanciada em título execu-
ti�o extrajudicial, regidas pelo Código de processo Ci�il, o título executi�o 
em princípio é formado com o consentimento do de�edor, enquanto o título 
executi�o tributário é constituído unilateralmente pelo credor.” (maCHado, 
2009, p. 471).

9 a tutela da e�idência está pre�ista no livro i – parte geral, no título 
ix – tutela de urgêNCia e tutela da evidêNCia, Capítulo i 
– DISPOSIÇÕES GERAIS, especificado na Seção III – Da tutela da evidência.

10 “a origem da tutela da e�idência está indissolu�elmente ligada à nascença dos 
procedimentos expeditos de satisfação imediata. Nesse campo, nenhuma espe-
culação se inaugura senão sob o signo dos “interditos romanos”. eles ser�iram 
de base a todos os procedimentos monitórios injuncionais, e eram utilizados, 
ainda, em mais de setenta casos.” (fux, 2000, p. 18).

Livro 1.indb   153 23/11/2011   15:26:51



o direito empresarial atual

154

pode-se ter, como direito e�idente, o direito líquido e certo, 
cuja definição já foi amplamente discutida pela doutrina11 e pela 
jurisprudência12, tendo em �ista se tratar de um dos requisitos para 
o mandado de segurança.

trocando em miúdos, a ino�ação em termos de tutela da e�i-
dência, como colocada no projeto do no�o Código de processo 
Ci�il, nada mais é do que a possibilidade de concessão de tutela 
antecipada sem o denominado periculum in mora, já que se trata 
de direitos em que o fumus boni iuris é acentuado e suficiente para 
a concessão da tutela pretendida.

Há quem defenda que a tutela da e�idência constitui afronta ao 
princípio do de�ido processo legal (mariNoNi, 1994, p. 44). Não 
entendemos, contudo, da mesma forma.

a lógica do instituto se depreende do fato de que, já que o direi-
to é inequívoco, torna-se injustificada a demora de um processo até 
que esse direito possa finalmente ser satisfeito. Afinal, isso geraria 
uma frustração muito grande para a parte, mormente em relação ao 
poder Judiciário, pois teria que aguardar um longo decurso de tem-
po para que pudesse obter o que irrefuta�elmente lhe é de direito. 

é certo que a tendência atual da sociedade está mais ligada à 
satisfação eficaz dos direitos evidentes, até para a reafirmação de 
uma Justiça eficiente:

11 direito líquido e certo, nos dizeres de Hely lopes meirelles “é o que se apresen-
ta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercita-
do no momento da impetração”. (meirelles; azevedo; aleixo; Burle 
filHo, 2004, p. 689).

12 “ementa: maNdado de seguraNça. direito líquido e Certo. 
fatos CoNtrovertidos. i – direito líquido e Certo é o direi-
to suBJetivo que se Baseia Numa relação fatiCo-JuridiCa, 
Na qual os fatos soBre os quais iNCide a Norma oBJetiva 
devem ser apreseNtados de forma iNCoNtroversa. se os 
fatos Não são iNduvidosos, Não Há que se falar em direi-
to líquido e Certo. ii – maNdado de seguraNça Não Co-
NHeCido.” (ms 58 / df – maNdado de seguraNça1989/0007451-2. 
relator(a) ministro Carlos velloso (140) órgão Julgador s1 – primei-
ra seção data do Julgamento 29/08/1989 data da publicação/fonte dJ 
02/10/1989 p. 15333).
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assim como nos primórdios da ci�ilização, o anseio popular era 
o de uma justiça institucionalizada contra a justiça pri�ada, hoje a 
aspiração social é a da “justiça urgente” em confronto com a “jus-
tiça ordinária e ritual”. (fux, 2000, 4).

o ministro do supremo tribunal federal, luiz fux, idealista da 
inserção expressa da tutela da e�idência no projeto do no�o CpC, 
traz à baila o princípio da “justiça adequada”13 para justificar a efi-
ciência do instituto, deixando claro que a tutela antecipada, sem 
periculum in mora, só de�e ser concedida nos casos em que restar 
realmente e�idente o direito da parte, de�endo o tipo de tratamento 
(de “justiça”) dado ao caso �ariar de acordo com a e�idência ou 
dú�ida acerca do direito pleiteado.

o atual CpC pre�ê em seu artigo 27314, inciso i, a possibilidade 
de antecipação de tutela nos casos em que há pro�a inequí�oca do 
direito, condicionando, contudo, seu deferimento à existência de 
“risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. 

Já o inciso II consagra a figura da tutela antecipada punitiva, 
que pode ser concedida diante de situações em que a parte contrá-
ria abusa do seu direito de defesa, utilizando-se de medidas mera-
mente procrastinatórias com o fim de obstar a entrega da prestação 
jurisdicional.

13 “mas, em contrapartida, a prontidão ora preconizada se ajusta à moderna exege-
se do princípio da “justiça adequada”, porquanto ao preceito constitucional de 
que “nenhuma lesão escapará à apreciação judicial” há de corresponder à tutela 
célere do direito material. o decurso do tempo diante do direito e�idente sem 
resposta por si só representa uma “lesão”. ademais, a fórmula constitucional da 
inafastabilidade da jurisdição foi ditada para “entrar em ação” tão logo descum-
prido o direito objeti�o. assim, desrespeitado o direito e�idente, de�e incidir a 
garantia judicial, que �ariará na sua efeti�ação conforme a lesão seja e�idente 
ou du�idosa.” (fux, 2000, p. 5).

14 art. 273. o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmen-
te, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo pro�a 
inequí�oca, se con�ença da �erossimilhança da alegação e: 

 i – haja fundado receio de dano irrepará�el ou de difícil reparação; ou 
 II – fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório do réu. 

Livro 1.indb   155 23/11/2011   15:26:51



o direito empresarial atual

156

Ainda, a previsão do § 6º15 do mencionado artigo do atual CpC 
expressa uma forma de concessão de tutela da e�idência, que pode 
ocorrer diante da existência de direitos incontro�ersos16. 

A principal modificação nessa perspectiva trazida pelo projeto 
do no�o CpC é, pois, a possibilidade expressa da concessão da tu-
tela da e�idência sem que haja o “perigo da demora”, o que abran-
ge muito mais possibilidades de pedido de tutela antecipada do que 
temos no atual Código. 

frise-se que a possibilidade de concessão de tutela antecipada 
ou cautelar, a qualquer tempo, presentes o periculum in mora e o 
fumus boni iuris, da maneira como pre�ê o atual CpC, foi mantida 
na redação do projeto e denominada de tutela de urgência, insti-
tuto que será explicitado mais a frente. de fato, o artigo 27817 do 
projeto do CpC estabelece as hipóteses de concessão de tutela da 

15 § 6º A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos 
pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontro�erso.

16 “O artigo 273, § 6º, CPC, possibilita a tutela definitiva da parcela incontroversa 
da demanda. Não se trata de simples antecipação pro�isória da tutela. antecipa-
se o momento do julgamento definitivo da parcela incontroversa do mérito da 
causa, tendo em conta que é injusto obrigar o autor a esperar a realização de um 
direito que não se mostra mais contro�erso (máxime na perspecti�a do direito 
fundamental a um processo sem dilações inde�idas, art. 5º, lxxviii, CrfB) e 
que o processo não pode prejudicar o autor que tem razão em seu pleito.” (ma-
riNoNi; mitidiero, 2008, p. 278). 

17 esta é a redação do projeto de lei nº 8.046/2010:
 “art. 278. a tutela da e�idência será concedida, independentemente da demons-

tração de risco de dano irrepará�el ou de difícil reparação, quando: 
 I – ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório do requerido;
 ii – um ou mais dos pedidos cumulados ou parcela deles mostrar-se incontro�er-

so, caso em que a solução será definitiva;
 iii – a inicial for instruída com pro�a documental irrefutá�el do direito alegado 

pelo autor a que o réu não oponha pro�a inequí�oca; ou
 IV – a matéria for unicamente de direito e houver tese firmada em julgamento de 

recursos repetiti�os, em incidente de resolução de demandas repetiti�as ou em 
súmula �inculante.

 parágrafo único. independerá igualmente de pré�ia compro�ação de risco de 
dano a ordem liminar, sob cominação de multa diária, de entrega do objeto cus-
todiado, sempre que o autor fundar seu pedido reipersecutório em pro�a docu-
mental adequada do depósito legal ou con�encional”.
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e�idência e, além de manter os casos de antecipação de tutela puni-
ti�a e de pedidos incontro�ersos (incisos i e ii), já abarcados pelo 
Código atual, possibilita a concessão de tutela quando “a inicial 
for instruída com prova documental irrefutável do direito alegado 
pelo autor a que o réu não oponha prova inequívoca” (inciso iii) e 
também nas hipóteses em que hou�er decisões já consolidadas nos 
tribunais superiores (inciso iv).

depreende-se da redação do referido dispositi�o do projeto do 
No�o Código de processo Ci�il que a tutela da e�idência, em regra, 
pressupõe a formação de uma relação jurídico-processual18 para 
que possa ser concedida. portanto, ressal�ada a hipótese pre�ista 
no inciso iv do art. 278 do pl nº 8.046/2010, a tutela da e�idência 
não será concedida em sede de liminar inaudita altera pars19.

o que se denota é que as três primeiras hipóteses de conces-
são de tutela da e�idência pressupõem, por lógica, o contraditó-
rio. Com efeito, a tutela puniti�a decorre de um comportamento 
abusi�o da parte contrária no que tange ao seu direito de defesa; a 
existência de pedidos incontro�ersos pressupõe a manifestação da 
parte contrária em relação ao pleito; e, por fim, um dos requisitos 
para a existência de um direito e�idente é a ausência de oposição 
de pro�a inequí�oca pela parte contrária.

18 “são três os sujeitos principais da relação jurídico-processual, a saber: estado, 
demandante e demandado. é de tempos remotos a asserti�a de que judicium est 
actum trium personarum: judicis, actoria et rei, entre�endo-se aí a idéia da rela-
ção jurídica processual.” (CiNtra; griNover; diNamarCo, 2009, p. 306). 
No caso da liminar, a relação jurídica processual ainda não foi formada, pois está 
ausente a figura do réu, que só irá integrar a lide após sua citação regular.

19 O significado do termo “liminar” gera muita confusão por ser muitas vezes uti-
lizado em situações nas quais não é cabí�el. Não obstante, “liminar”, no sentido 
técnico da pala�ra, é uma tutela de urgência consubstanciada em uma decisão 
interlocutória proferida no processo sem a oiti�a da parte ad�ersa (inaudita alte-
ra pars), portanto, antes da citação do réu. “a expressão liminar pro�ém do la-
tim in limine (no início). assim, decisão liminar é aquela proferida no início do 
processo.” (soares; dias, 2011, p. 325). No sistema atual, a liminar pode ser 
concedida tanto como tutela cautelar quanto como tutela antecipada. frise-se, 
contudo, que uma decisão proferida no início do processo, mas após a citação 
do réu tecnicamente não constitui uma liminar, mas não deixa de ser uma tutela 
cautelar ou tutela de urgência.
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a exceção a essa regra está na quarta hipótese de concessão da 
tutela da e�idência, constante no inciso iv20 do artigo 278 do proje-
to, que trata das situações em que “a matéria for unicamente de di-
reito e houver tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, 
em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em súmula 
vinculante”. Como se �ê, o dispositi�o não exige a oiti�a do réu 
para que seja utilizado e, portanto, a tutela poderá ser concedida, 
nesse caso, liminarmente21.

é exatamente a possibilidade de concessão por meio de pro�i-
mento inaudita altera pars que diferenciará de forma mais acen-
tuada a tutela da e�idência da tutela de urgência, já que os pedidos 
liminares, que não sejam fundados na supracitada hipótese de uni-
formização de jurisprudência, não se fundamentarão na tutela da 
e�idência, e sim na tutela de urgência, consagrada no projeto do 
No�o CpC em seu artigo 27622.

o que se depreende, portanto, é que, em termos práticos, será 
possí�el o pedido concomitante da tutela de urgência e da tutela da 

20 tal hipótese se assemelha ao discutido artigo 285-a do atual CpC, que estabe-
lece uma “sumarização da cognição” e foi introduzido na legislação em 2006. 
Contudo, a proposta do projeto do no�o CpC trata de tutela antecipada, e não de 
decisão definitiva (de cognição exauriente) como é o atual artigo 285-A, o que 
representa um grande a�anço já que era este o caráter mais criticado do dispo-
siti�o. “art. 285-a. quando a matéria contro�ertida for unicamente de direito 
e no juízo já hou�er sido proferida sentença de total improcedência em outros 
casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reprodu-
zindo-se o teor da anteriormente prolatada”.

21 a outra exceção, não muito rele�ante para nós, diz respeito à entrega de objetos 
em depósito, pre�ista no parágrafo único do artigo 278 do projeto, que poderá 
ser concedida liminarmente:

 “parágrafo único. independerá igualmente de pré�ia compro�ação de risco de 
dano a ordem liminar, sob cominação de multa diária, de entrega do objeto cus-
todiado, sempre que o autor fundar seu pedido reipersecutório em pro�a docu-
mental adequada do depósito legal ou con�encional”.

22 “art. 276. a tutela de urgência será concedida quando forem demonstrados ele-
mentos que e�idenciem a plausibilidade do direito, bem como o risco de dano 
irrepará�el ou de difícil reparação. 

 parágrafo único. Na concessão liminar da tutela de urgência, o juiz poderá exigir 
caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que o requerido possa vir 
a sofrer, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente”.

Livro 1.indb   158 23/11/2011   15:26:51



o projeto do No�o Código de processo Ci�il e a tutela da e�idência...

159

e�idência, diante de uma situação em que se �ise garantir a conces-
são de uma tutela antecipatória pelo juiz, já que o projeto autoriza 
a formulação de pedidos sucessi�os23.

dessa forma, ao compro�ar a �erossimilhança e apresentar uma 
pro�a que entenda ser caracterizadora do periculum in mora, o au-
tor da demanda poderá pedir que o juiz conceda a tutela de urgência 
inaudita altera pars e, alternati�amente, caso o juiz entenda pela 
não compro�ação do perigo de dano, conceda a tutela da e�idência 
após a oiti�a do réu.

frise-se que a tutela da e�idência e a tutela de urgência poderão 
ser concedidas tanto como tutelas satisfati�as, nos casos em que 
há necessidade imediata de satisfação do direito, ou de parte dele, 
como também nos casos de tutelas cautelares24, as quais �isam res-
guardar o direito, como determina o artigo 26925 do projeto.

Por fim, demonstrando mais uma vez a clara opção pela celeri-
dade, estabeleceu-se no art. 27526 do projeto de lei nº 8.046/2010, 
a tramitação preferencial dos processos em que hou�er antecipação 
da tutela.

5.	 asPectos	relevantes	Para	o	dIreIto	trIbutárIo

Os reflexos dessa mudança no Direito Tributário são muitos, 
até porque a tutela antecipada é um instituto muito utilizado e ne-
cessário em di�ersas causas tributárias, e a no�a abrangência dada 
às tutelas antecipatórias, mormente quanto à tutela da e�idência, 

23 “Art. 299. É lícito formular mais de um pedido em ordem sucessiva, a fim de que 
o juiz conheça do posterior, se não acolher o anterior”.

24 até porque os procedimentos cautelares foram suprimidos no projeto do no�o 
CpC.

25 art. 269. a tutela de urgência e a tutela da e�idência podem ser requeridas antes 
ou no curso do processo, sejam essas medidas de natureza satisfati�a ou cautelar. 

 § 1º São medidas satisfativas as que visam a antecipar ao autor, no todo ou em 
parte, os efeitos da tutela pretendida.

 § 2º São medidas cautelares as que visam a afastar riscos e assegurar o resultado 
útil do processo.

26 “art. 275. tramitarão prioritariamente os processos em que tenha sido concedi-
da tutela da e�idência ou de urgência, respeitadas outras preferências legais”.
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torna o acesso a um pro�imento jurisdicional pro�isório fa�orá�el 
muito mais amplo. 
5.1.	suspensão	da	exigibilidade	do	crédito	tributário	

um impacto considerá�el refere-se à possibilidade de suspensão 
da exigibilidade do crédito tributário27 por meio de concessão de li-
minar ou de tutela antecipada, pre�ista no artigo 151, v do CtN28.

Já que a suspensão pode ocorrer diante da tutela antecipada, 
a ampliação das possibilidades de sua concessão, diante da no�a 
abordagem dada ao instituto pelo projeto do CpC, facilitará a argu-
mentação nesse sentido, já que suprime a necessidade do pericu-
lum in mora, um dos requisitos atualmente exigidos para que seja 
concedida.

o fato é que, muitas �ezes, a antecipação de tutela para sus-
pender a exigibilidade do crédito tributário, para que o fisco pare 
de cobrar um tributo inde�ido, é indeferida pelos juízes sob o ar-
gumento de ausência de perigo de dano, já que o contribuinte, até 
então, �inha recolhendo regularmente o tributo, sem que isto lhe 
causasse prejuízos irre�ersí�eis29. Como se �ê, o recolhimento de 

27 “pode ocorrer (...) que o apontado de�edor de tributo (em qualquer das três 
possíveis situações de lançamento) fique, temporariamente, protegido contra 
atos de cobrança da autoridade administrati�a, em razão de alguma das causas 
de suspensão da exigibilidade da obrigação tributária (ou, no dizer do CtN, 
causas de suspensão do crédito tributário, ou, ainda, causas de suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário), pre�istas no art. 151 do Código tributário 
Nacional” (amaro, 2007, p. 376).

28 “art. 151. suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
 (...)
 v – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies 

de ação judicial”.
29 “ementa: proCessual Civil e triButario. agravo de iNstrumeNto 

CoNtra deCisao que iNdeferiu o pedido de deposito JudiCial 
dos valores proveNieNtes da iNCideNCia de imposto de reNda 
soBre a ComplemeNtaçao dos proveNtos de aposeNtadoria. 
prevideNCia privada. auseNCia dos requisitos do fumus BoNi 
iuris e do periCulum iN mora. 1 – é certo que a suspensão da exigibilidade 
do crédito tributário, enquanto se discute a legalidade do tributo, nos termos do artigo 
151, II, do CTN, é faculdade do titular do débito fiscal. Contudo, essa faculdade não 
dispensa a exigência dos requisitos próprios da cautelar para e�itar abuso de seu direito 
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um tributo inde�ido com dispêndio de recursos pelo contribuinte, 
por di�ersas �ezes, não é encarado pelos juízes como um dano, 
mesmo quando o direito é e�idente.

tal posicionamento é refutado pelos contribuintes, que alegam 
que, em termos práticos, todo recolhimento inde�ido é um dano 
irrepará�el. a pri�ação do contribuinte de determinada quantia por 
certo é passí�el de causar danos à medida que uma empresa, por 
exemplo, terá capital de giro suprimido, diminuindo, assim, a sua 
capacidade de fazer in�estimentos.

diante da tutela da e�idência, a discussão será resol�ida, dando 
razão ao contribuinte, que não terá mais que demonstrar o peri-
culum in mora nos casos em que o direito pleiteado seja e�iden-
te, com �erossimilhança acentuada, sendo certo que a proposta do 
projeto do no�o CpC tornará mais acessí�el a concessão de tutela 
antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário, no-
tadamente nos casos em que “a matéria for unicamente de direito 
e houver tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, em 
incidente de resolução de demandas repetitivas ou em súmula vin-
culante”, como pre�ê o inciso iv, do art. 278 do projeto de lei 
nº 8.046/2010. destaque-se que apenas nessa última hipótese, tese 
firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em súmula vin-
culante, a tutela de e�idência poderá ser deferida liminarmente, ou 
seja, antes da oiti�a da fazenda pública.

Cumpre frisar, contudo, que, independentemente da hipótese, o 
contribuinte terá duas oportunidades para que lhe seja concedida a sus-
pensão pro�isória da exigibilidade do crédito tributário, já que poderá 
pedir tanto a tutela de urgência quanto a tutela da e�idência30. 

em detrimento dos interesses do fisco. 2 – ausência dos requisitos do periculum in 
mora e do fumus boni iuris na ação em que se discute a incidência de irpf sobre a 
complementação de aposentadoria paga pela Capaf ao agra�ante, que se aposentou 
há, pelo menos, 15 anos e suporta tal tributo desde então, estando a tese que susten-
tam na ação principal, em testilha com a jurisprudência predominante nesta Corte. 3 
– agra�o de instrumento não pro�ido”. (trf1 – ag – agravo de iNstrumeN-
to – 200301000043039 – 13/03/2006. sétima turma. relator: desemBar-
gador federal aNtoNio ezequiel da silva).

30 isto quando o pedido tem como base as hipóteses dos incisos i, ii e iii do artigo 
298 do projeto, já que desnecessária a tutela de urgência nos casos do inciso iv, 
que pode ser concedido liminarmente.
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assim, suponhamos que, além de compro�ar a �erossimilhan-
ça, o contribuinte peça a suspensão liminar do crédito com fulcro 
na tutela de urgência, já que �em desembolsando grande quantia 
em dinheiro para efetuar o regular pagamento deste tributo, ser-
�indo este último argumento como fundamentação do periculum 
in mora.

Nesse caso, na hipótese de o juiz entender que não restou carac-
terizado o periculum in mora, o que se obser�a reiteradamente, ao 
contribuinte poderá ser concedida, após a oiti�a da parte ad�ersa, 
a tutela da e�idência, já que tal pro�imento independe do perigo 
de dano. os dois pedidos poderão ser feitos concomitantemente, 
de�endo ser analisada a tutela da e�idência na e�entualidade de o 
juiz não entender pela aplicação da tutela de urgência.
5.2.	julgamento	de	recursos	repetitivos	ou	incidente	de	reso-

lução	de	demandas	repetitivas	–	possibilidade	de	concessão	
de	liminar

uma das hipóteses em que poderá ser deferida a tutela de ur-
gência é especialmente rele�ante para as demandas tributárias. tra-
ta-se da possibilidade de concessão da tutela antecipada quando a 
matéria for unicamente de direito e se basear em teses consolidadas 
pelos tribunais em sede de julgamento de recursos repetiti�os31. 
de�e-se relembrar que apenas nessa hipótese é possí�el o deferi-
mento de tutela inaudita altera pars sem necessidade de compro-
�ação de periculum in mora.

É muito comum o fisco continuar exigindo tributo mesmo quan-
do a exigência fiscal já foi declarada ilegal pelo Superior Tribunal 
de Justiça. podemos citar como exemplo, ainda anterior ao regime 
de julgamento de recursos repetiti�os instituído no art. 543-C do 
atual CpC, a decisão proferida no eresp nº 710.260/ro32, di�ul-

31 Com fulcro no inciso iv do artigo 278 do projeto de lei.
32 “emeNta: triButário – iCms – traNsporte iNterestadual 

de merCadoria destiNada ao exterior – iseNção – art. 3º, 
ii da lC 87/96. 1. o art. 3º, ii da lC 87/96 dispôs que não incide iCms sobre 
operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que 
está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mer-
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gada no informati�o stJ nº 346. Na referida decisão, o referido 
stJ reformou posicionamento anterior, entendendo pela não inci-
dência de iCms nas operações de transporte interestadual de pro-
duto destinado ao exterior.

Essa decisão pacificou a jurisprudência do STJ, estendendo o 
conceito de “transporte de mercadoria destinada à exportação”33 a to-
das as situações em que a destinação da mercadoria seja ao exterior, 
não sendo necessário que o transporte le�e a mercadoria diretamente 
para fora do país, mas somente que faça parte desta logística34.

Não obstante, os fiscos estaduais, em sua maioria, continuaram 
defendendo a incidência do iCms nessas situações35 e cobrando 
regularmente o tributo, desconsiderando por completo a decisão 

cadorias. 2. Sob o aspecto teleológico, a finalidade da exoneração tributária é 
tornar o produto brasileiro mais competiti�o no mercado internacional. 3. se o 
transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o 
transporte no território nacional equi�ale a tributar a própria operação de ex-
portação, o que contraria o espírito da lC 87/96 e da própria Constituição fe-
deral. 4. interpretação em sentido di�erso implicaria em ofensa aos princípios 
da isonomia e do pacto federati�o, na medida em que se pri�ilegiaria empresas 
que se situam em cidades portuárias e trataria de forma desigual os di�ersos 
estados que integram a federação. 5. embargos de di�ergência pro�idos”. 
(eresp 710260/ro. emBargos de divergeNCia No reCurso es-
peCial 2005/0179881-0 relatora ministra eliaNa CalmoN (1114) ór-
gão Julgador s1 – primeira seção data do Julgamento 27/02/2008 data 
da publicação/fonte dJe 14/04/2008).

33 Nos termos do artigo 3º, ii, da lC nº 87/96, não há incidência de iCms sobre 
operações de circulação de mercadoria e prestações de ser�iço que destinem 
mercadorias ao exterior, incluindo o transporte da mercadoria ao mercado es-
trangeiro.

34 Neste sentido está o parecer de Hugo de Brito machado “iCms. produtos des-
tinados à exportação. ser�iço de transporte. Não incidência. inteligência do art. 
3º, ii, da lC 87/96”, publicado na re�ista dialética de direito tributário nº 50 
de no�embro de 1999 (páginas 76-88).

35 A título de exemplificação – Reposta à Consulta nº 20/05 da SEFAZ/SP: “quando 
o trajeto envolver mais de um Município, configura-se uma prestação de serviço 
de transporte intermunicipal ou interestadual, já que essa prestação autônoma não 
está destinando mercadorias diretamente ao exterior e seus efeitos se exaurem 
dentro do território nacional (...) a prestação de ser�iço de transporte internacional 
é aquela efetuada “porta a porta”, por um mesmo transportador, desde um ponto 
situado dentro do território nacional até outra fora do território nacional.”.

Livro 1.indb   163 23/11/2011   15:26:51



o direito empresarial atual

164

proferida pelo stJ, apro�eitando-se do fato que o stf até então 
não se pronunciou sobre o assunto36.

se a decisão da primeira seção do stJ no eresp nº 710.260/ro 
hou�esse sido proferida já sob o regime de julgamento dos recursos 
repetiti�os, atra�és da no�a sistemática abarcada pelo inciso iv do 
artigo 278 do projeto, não seria necessário demonstrar o perigo de 
dano para concessão liminar da tutela antecipada, sendo elementar 
apenas que o fundamento do pedido esteja em consonância com o 
posicionamento adotado pelo stJ.

Já sob o regime de julgamento dos recursos repetiti�os, pode-
mos citar outro bom exemplo da persistência do fisco em perpetrar 
exigências contrárias ao entendimento consolidado do superior 
Tribunal de Justiça: a exigência de certidão de regularidade fiscal 
no desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas sob o re-
gime de drawback. No julgamento do eresp nº 1.041.237/sp37, 

36 Na verdade, o STF já proferiu decisões sobre este assunto a favor do fisco, a saber: 
re 212637, relator: min. Carlos velloso, segunda turma, julgado em 
25/05/1999, dJ 17-09-1999 pp-00059 emeNt vol-01963-03 pp-00519. Con-
tudo, tais decisões encontram-se ultrapassadas diante da mudança de paradigma 
em relação ao assunto, tendo em �ista a no�a redação dada pela eC 42/2003 ao 
artigo 155, §2º, X, “a” da Constituição da República de 1988, portanto, a matéria 
possi�elmente ainda será rediscutida no supremo tribunal federal.

37 “proCesso Civil. reCurso espeCial represeNtativo de CoN-
trovérsia. artigo 543-C, do CpC. triButário. regime de draw-
BaCK. desemBaraço aduaNeiro. Certidão Negativa de déBito 
(CNd). iNexigiBilidade. artigo 60, da lei 9.069/95.

 1. drawback é a operação pela qual a matéria-prima ingressa em território na-
cional com isenção ou suspensão de impostos, para ser reexportada após sofrer 
beneficiamento.

 2. o artigo 60, da lei nº 9.069/95, dispõe que: “a concessão ou reconhecimento de 
qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições administra-
dos pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contri-
buinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais”.

 3. destarte, ressoa ilícita a exigência de no�a certidão negati�a de débito no mo-
mento do desembaraço aduaneiro da respecti�a importação, se a compro�ação 
de quitação de tributos federais já fora apresentada quando da concessão do be-
nefício inerente às operações pelo regime de drawback (precedentes das turmas 
de direito público: resp 839.116/Ba, rel. ministro luiz fux, primeira turma, 
julgado em 21.08.2008, dJe 01.10.2008; resp 859.119/sp, rel. ministra elia-
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a Primeira Seção do STJ pacificou, sob o regime previsto no art. 
543-C do CpC, que é ilícita a exigência de no�a certidão negati�a 
de débito no momento do desembaraço aduaneiro da importação 
realizada sob o regime de drawback.

Não obstante o entendimento do stJ estar consolidado desde 
no�embro de 2009, continuou sendo comum as autoridades adua-
neiras exigirem a certidão de regularidade fiscal para desembaraço 
de mercadorias importadas sob o regime de drawback. 

se esti�esse em �igor o no�o Código de processo Ci�il, a exi-
gência fiscal, contrária ao entendimento pacificado pelo STJ no 
eresp nº 1.041.237/sp, poderia ser afastada sem a necessidade 
de demonstrar o perigo da demora, bastando o contribuinte im-
portador demonstrar que a exigência de certidão de regularidade 
fiscal no desembaraço da importação é contrária ao entendimento 
do stJ.

dessa forma, diante de decisões proferidas pelo stJ como as 
acima mencionadas, contanto que sejam tomadas em sede de jul-
gamento de recursos repetiti�os ou em incidente de resolução de 
demandas repetiti�as e tratem de questões somente de direito, po-
derá ser pleiteada a concessão de tutela antecipatória, liminarmente 
e sem demonstração de periculum in mora obstando, efeti�amente, 
que o fisco continue cobrando tributo já declarado ilegal pelo Su-
perior tribunal de Justiça.
5.3.	repetição	de	Indébito

pode-se dizer que, prima facie, o instituto da tutela da e�idência 
não poderá ser aplicado nos casos de demandas de repetição de in-
débito, nas quais é �edada a compensação do tributo “antes do trân-
sito em julgado da respectiva decisão judicial”, como reza o artigo 

na Calmon, segunda turma, julgado em 06.05.2008, dJe 20.05.2008; e resp 
385.634/Ba, rel. ministro João otá�io de Noronha, segunda turma, julgado 
em 21.02.2006, dJ 29.03.2006).

 4. recurso especial despro�ido. acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, 
do CpC, e da resolução stJ 08/2008”. (resp 1041237/sp, rel. ministro luiz 
fux, primeira seção, julgado em 28/10/2009, dJe 19/11/2009)
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170-a do CtN38, corroborado pela súmula 212 do stJ39, que �eda a 
concessão de liminar para compensar créditos tributários.
5.4.	controvérsia:	mandado	de	segurança

Não se descarta possí�el di�ergência acerca da aplicabilidade 
da tutela da e�idência ao mandado de segurança, já que o mesmo 
é regulado em lei especial. 

o que ocorre é que a lei nº 12.016/09, que regula o trâmite 
deste remédio constitucional, condiciona a concessão de liminar 
às hipóteses em que o “ato impugnado puder resultar a ineficácia 
da medida”40, logo estabelece o periculum in mora como essencial 
para o deferimento de uma tutela inaudita altera pars.

a dú�ida emerge, contudo, diante de um pedido de liminar de 
tutela da e�idência com fulcro em jurisprudência consolidada so-
bre a matéria de direito discutida (inciso iv do artigo 278), que, de 
acordo com o projeto do No�o CpC, independe da existência de 
“perigo de dano”.

tratando-se de lei especial, considerando que o CpC é aplica-
do em caráter subsidiário à lei do mandado de segurança, prima 
facie, tal pedido liminar não seria possí�el, sendo �iá�el somente 
após a oiti�a da parte ad�ersa. 

discordamos, porém, dessa exegese literal da lei, já que inter-
pretando teleologicamente a legislação processual ci�il como um 
sistema, não podemos pri�ar os impetrantes do mandado de segu-
rança de utilizarem-se das inovações benéficas trazidas pelo novo 
Código, que de�e ser aplicado nesta situação.

Corroborando nosso entendimento, mencionamos a antiga dis-
cussão acerca do cabimento do recurso do agra�o de instrumento 
em sede de mandado de segurança, considerando que a lei espe-
cial não pre�ia tal possibilidade. No âmbito da antiga sistemática 

38 art. 170-a. é �edada a compensação mediante o apro�eitamento de tributo, 
objeto de contestação judicial pelo sujeito passi�o, antes do trânsito em julgado 
da respecti�a decisão judicial.

39 stJ – súmula 212 – “a compensação de créditos tributários não pode ser defe-
rida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória”.

40 artigo 7º da lei 12.016/09.
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do mandado de segurança (lei nº 1.533/51), re�ogada pela lei 
nº 12.016/09, não obstante a omissão em relação ao agra�o de 
instrumento, a jurisprudência acabou por pacificar o cabimento 
do recurso41, diante de um “estudo sistemático das normas pro-
cessuais”.

entendemos que o mesmo ocorrerá em relação à tutela da e�i-
dência e, diante da omissão da lei 12.016/09 em relação a esse 
instituto, a jurisprudência irá, no decorrer da praxe forense, admitir 
sua utilização em sede de mandado de segurança.

6.	 conclusões

diante do estudo apresentado, mormente em relação à tutela da 
e�idência, concluímos que a proposta e�idenciada no projeto do 
no�o Código de processo Ci�il é elogiá�el pelo seu propósito.

de fato, a introdução da tutela da e�idência no sistema proces-
sual ci�il é o primeiro passo para a garantia de uma resposta célere 
e justa ao cidadão, já que tornará possí�el a satisfação de um direito 
inequí�oco da parte. 

a tutela dos direitos e�identes, a nosso �er, não afeta o princípio 
do de�ido processo legal, já que será sempre resguardado o direito 
da parte ad�ersa refutar as pro�as apresentadas, considerando que 
a tutela da e�idência pressupõe a concretização do contraditório. a 
única hipótese em que a tutela da e�idência poderá ser deferida a 
despeito da manifestação da parte contrária, refere-se às matérias 

41 “proCessual Civil. agravo de iNstrumeNto. efeito suspeN-
sivo. maNdado de seguraNça. deCisão que defere pedido 
de limiNar. CaBimeNto. artigos 520 e 558, do Código de pro-
Cesso Civil. – a decisão que concede ou nega liminar em sede de mandado 
de segurança é de natureza interlocutória, passí�el de ataque por meio de agra�o 
de instrumento. – precedentes deste superior tribunal de Justiça. – o artigo 
558, do Código de processo Ci�il, com a no�a redação que lhe foi conferida 
pela lei nº 9.139/95, confere ao relator de agra�o de instrumento competência 
para suspender a execução da decisão agra�ada, desde que susceptí�el de causar 
lesão gra�e e de difícil reparação. – recurso especial conhecido e pro�ido”. 
(resp 184.984/go, rel. ministro viCeNte leal, sexta turma, julgado 
em 01/12/1998, dJ 18/06/2001, p. 200).
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de direito já consolidadas na jurisprudência, o que pressupõe que a 
questão já foi amplamente debatida no Judiciário. Noutro giro, um 
direito inequívoco é suficiente para que se efetive a cognição exau-
riente do juiz, o que legitima a satisfação sumária desse direito.

Especificamente quanto ao Direito Tributário, a tutela da evi-
dência constitui �erdadeiro a�anço na defesa dos interesses dos 
contribuintes, já que garante o afastamento sumário dos posiciona-
mentos arbitrários do fisco. Até porque, a negativa de concessão de 
tutela antecipatória com fulcro na ausência de periculum in mora, 
que muito ocorre na praxe tributária, será afastada em grande parte 
dos casos, facilitando o acesso a um pro�imento jurisdicional pro-
�isório fa�orá�el.
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A Inovação Tecnológica no Contexto dos 
Incentivos Fiscais da Lei do Bem.

A Experiência Brasileira

frederico de almeida fonseca1

ana Carolina moreira garcia2

1.	 Introdução

o presente trabalho tem por objeti�o enfrentar o tema da Ino-
vação Tecnológica no contexto da lei 11.196/05, mais conhecida 
como “lei do Bem”. 

a lei do Bem trouxe em seu bojo di�ersas medidas de desone-
ração tributária para as empresas consideradas inovadoras, como a 
redução imediata de tributos incidentes sobre o lucro e a produção. 
mas, por se tratar de legislação recente, pouco se discutiu sobre 
o real alcance do termo Inovação Tecnológica, o que �em geran-
do dú�idas nos aplicadores do direito e nas empresas que buscam 
capturar tais incenti�os.

1 sócio do escritório rv&lC ad�ogados. mestre em direito de empresa pela 
faculdade de direito milton Campos e especialista em regulação do setor elé-
trico pela fundação getúlio vargas, rio de Janeiro (fgv-rJ). graduado em 
direito pela pontifícia uni�ersidade Católica de minas gerais (puC minas). 
professor de direito tributário da fundação getúlio vargas (fgv). associado 
ao instituto de estudos fiscais (iefi).

2 graduada em direito pela uni�ersidade federal de minas gerais (ufmg). fre-
quentou o ad�anced Course in international tax law, ministrado conjuntamen-
te pelo instituto Brasileiro de direito tributário (iBdt) e pelo international tax 
Center de leiden. participou do ii greit lisbon summer Course on european 
tax law, promo�ido pelo idef em lisboa. membro do Conselho e da Comissão 
Jurídica da Câmara de Comércio frança-Brasil (CCfB), em Belo Horizonte.
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Pretende-se, ao final deste trabalho, tornar mais claro o conceito 
de inovação tecnológica trazido pela Lei do Bem, desmistificando 
a concepção equi�ocada que se possa ter de que inovação é somen-
te aquilo que é no�o para o mercado ou para o setor de atuação da 
empresa.

Buscaremos também demonstrar que a experiência brasileira, 
embora recente, �em ao encontro do anseio dos países em desen-
�ol�imento, que desejam ampliar sua inserção no mercado tecno-
lógico mundial, deixando de ser somente exportadores de matéria 
prima para se tornarem �erdadeiros players no mercado competiti-
�o de bens de consumo e durá�eis de alta tecnologia.

2.	 os	IncentIvos	fIscaIs	de	Inovação	tecnológIca	
e	a	exPerIêncIa	brasIleIra

a ciência, a tecnologia e a ino�ação são parte integrante da 
agenda econômica dos países desen�ol�idos há décadas, e o Brasil, 
por seu turno, também �em destacando mais espaço para as políti-
cas públicas de apoio à ino�ação, tendo em �ista a necessidade de 
agregar �alor aos bens e ser�iços produzidos no país.

um número crescente de go�ernos e países membros da oCde3 
vem oferecendo incentivos fiscais especiais para as empresas incre-
mentarem seus gastos em pesquisa e desen�ol�imento, especial-
mente porque p&d e ino�ação são consideradas peças-cha�e para 
a produti�idade e para o crescimento econômico. dentre os países 
que concedem subvenções e benefícios fiscais relevantes podemos 
citar portugal, espanha, eua, frança, reino unido, Canadá, aus-
trália, Coréia, áustria e dinamarca.

No âmbito do plano de ação da Ciência, tecnologia e ino�ação 
(paCti), o go�erno brasileiro pre�ê destinar pelo menos 1,5% do 
piB para ati�idades de pesquisa e desen�ol�imento de ino�ação 
tecnológica (p,d&i) nos próximos anos.

3 de acordo com o periódico: OECD Science, Technology and Industry (STI) Ou-
tlook 2004, disponí�el em: http://www.oecd.org/document/63/0,3746,en_2649_
201185_33995839_1_1_1_1,00.html.
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o marco legal brasileiro para a ino�ação é a lei nº 10.973/2004 
(lei de ino�ação), regulamentada pelo decreto nº 5.563/2005, que 
dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecno-
lógica no ambiente produti�o, estabelecendo medidas com �istas 
à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desen-
�ol�imento industrial do país, nos termos dos artigos 218 e 219 da 
Constituição federal.

Neste contexto, cerca de um ano após a edição da chamada 
“lei de ino�ação”, foi publicada a lei nº 11.196/2005, também co-
nhecida como “lei do Bem”, por ter trazido em seu bojo di�ersos 
instrumentos de desoneração da carga tributária. em seu capítulo 
iii (arts. 17 a 27), a lei do Bem, que foi regulamentada pelo de-
creto nº 5.798/06 (alterado pelo decreto nº 6.909/2009), trata da 
inovação tecnológica, definindo os seguintes incentivos fiscais: (i) 
exclusão adicional de despesas classificáveis como operacionais 
pela legislação do imposto de renda, incorridas em projetos de 
ino�ação tecnológica, em percentual que pode �ariar de 60 a 80%, 
podendo chegar até a 100%; (ii) redução de 50% do ipi incidente 
sobre bens do ativo fixo destinados à pesquisa tecnológica e desen-
�ol�imento de ino�ação tecnológica; (iii) amortização acelerada e 
depreciação integral, no próprio ano da aquisição, de bens do ati�o 
permanente destinados a projetos ino�adores, (i�) alíquota zero de 
irrf nas remessas efetuadas para o exterior destinadas ao registro 
e manutenção de marcas, patentes e culti�ares, entre outros.

No regime da lei n° 11.196/05 e regulamentação posterior, 
a pessoa jurídica beneficiária do incentivo fiscal fica obrigada a 
prestar ao ministério da Ciência e tecnologia – mCt, em meio 
eletrônico, informações sobre os projetos considerados inovadores 
no ano seguinte de fruição do incenti�o. se por um lado, a sistemá-
tica atual agiliza o processo de pleito e captura dos incenti�os, por 
outro lado gera incerteza nas empresas quanto à aplicação do con-
ceito legal de ino�ação tecnológica, e por conseqüência, implica 
dú�idas quanto ao correto enquadramento das ati�idades e projetos 
desenvolvidos pela empresa beneficiária, que deve, por conta pró-
pria, interpretar e aplicar os conceitos legais.
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outro aspecto que merece destaque é o fato de que a própria 
Lei define as atividades sujeitas aos incentivos fiscais como sendo 
aquelas de pesquisa, desen�ol�imento tecnológico e ino�ação, às 
quais chamaremos de p,d&i4, que é muito mais abrangente do que 
o conhecido p&d. deste modo, sempre que nos depararmos com a 
expressão P&D no contexto dos incentivos fiscais de inovação tec-
nológica da lei do Bem, de�emos interpretá-lo como sendo p,d&i.

entendemos que é no contexto de tais propósitos que se de�e inter-
pretar as expressões que conformam a regra inserta no art. 17 e seguin-
tes da lei 11.196/05. isso porque, a leitura sistemática de todo o Capí-
tulo iii da lei do Bem, de seu decreto regulamentador e dos propósitos 
que a informam, é estritamente necessária antes de perquirir o sentido 
de um de seus dispositi�os em particular, como no caso do conceito de 
inovação tecnológica que será detalhado a seguir.

3.	 do	alcance	do	conceIto	de	PesquIsa	e	de-
senvolvImento	de	Inovação	tecnológIca	
–	P,d&I

o conceito de ino�ação é bastante complexo e pode �ariar de-
pendendo da sua aplicação. dentre as �árias possibilidades de ino-
�ar, aquelas que se referem a ino�ações de produto ou de proces-
so são conhecidas como ino�ações tecnológicas. outros tipos de 
ino�ações podem se relacionar ao desen�ol�imento de no�os mer-
cados, de no�os modelos de negócio, no�os processos e métodos 
organizacionais, mas não são considerados ino�ação tecnológica 
na acepção técnica do termo.

um estudo da Comissão da união europeia5 sobre incenti�os 
concedidos pelos estados para a promoção da pesquisa, desen�ol-
�imento e ino�ação (p,d&i) traz o seguinte conceito de ino�ação:

4 ver politzer, Kurt. aspectos e fatores da produti�idade em pesquisa, desen-
�ol�imento e ino�ação. in: Tendências tecnológicas e a indústria brasileira. 
Brasília: mdiC, 2006.

5 “l’inno�ation ren�oie à un processus qui, d’une part, conjugue les connaissan-
ces et la technologie a�ec l’exploitation de débouchés commerciaux pour des 
produits, des services et des procédés industriels nouveaux ou améliorés par 

Livro 1.indb   174 23/11/2011   15:26:52



a Inovação Tecnológica no Contexto dos incenti�os fiscais...

175

“a ino�ação refere-se a um processo que, de um lado, conjuga os 
conhecimentos e a tecnologia com a exploração das oportunidades 
comerciais de mercado para produtos, ser�iços e processos indus-
triais, no�os ou melhorados em relação aos já disponí�eis no mercado 
comum e, por outro lado, apresenta alguns riscos.” – tradução li�re.

por sua �ez a oCde, em seu International Tax Terms6, assim 
define o termo pesquisa e desenvolvimento (P&D):

“qualquer estudo sistemático ou intensi�o realizado no campo da 
produção industrial e, cujos resultados serão utilizados para a pro-
dução ou melhoria de produtos e os processos.” – tradução li�re

No Brasil, utiliza-se como referência a pesquisa de ino�ação 
tecnológica – piNteC, realizada pelo iBge com o apoio da fi-
nanciadora de estudos e projetos – fiNep e do ministério da Ciên-
cia e tecnologia – mCt. referida pesquisa tem o objeti�o de for-
necer informações para a construção de indicadores das ati�idades 
de ino�ação tecnológica das empresas brasileiras.

em linhas gerais, a piNteC conceitua inovação tecnológica 
como toda no�idade implantada pela empresa, por meio de pesqui-
sas ou investimentos, que aumenta a eficiência do processo produ-
ti�o ou que implica em um no�o ou aprimorado produto. essas ino-
�ações estão di�ididas, basicamente, entre produtos e processos. 
vejamos alguns exemplos do que seria uma ino�ação tecnológica, 
segundo os critérios do piNteC7:

 • introdução de no�o produto ou �ariação de produto já exis-
tente. por exemplo, numa indústria alimentícia, o lançamen-
to de uma �ersão light ou diet de um produto;

rapport à ceux déjà disponibles dans le marché commun, et qui, d’autre part, 
présente un certain risque”. Encadrement Communautaire Des Aides D’état À 
La Recherche, Au Développement Et À L’innovation. publicado no Journal offi-
ciel de l’Union européenne em 30.12.2006. (p. C323/4).

6 “Any systematic or intensive study carried out in the manufacturing and indus-
trial field, the results of which are to be used for the production or improvement 
of products and processes.”

7 pesquisa de ino�ação tecnológica: 2008 / iBge, Coordenação de indústria. rio 
de Janeiro: iBge, 2010.
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 • a implantação de código de barras em empresas que não o 
usa�am;

 • introdução de um determinado insumo que otimiza ou bara-
teia determinada produção, no todo ou em parte;

 • adequação de produtos às exigências das leis e outras porta-
rias reguladoras;

 • Criação de uma linha �oltada para um segmento de merca-
do não explorado anteriormente. por exemplo, uma indústria 
têxtil de artigos infantis que lança uma linha de roupas para 
adolescentes;

 • melhorias na logística de armazenamento, transporte e dis-
tribuição dos produtos;

 • aplicação de no�os softwares que demande mudanças tam-
bém no hardware ou otimize a produção e/ou o produto.

a partir dos exemplos acima, é possí�el perceber que a ino�a-
ção tecnológica de�e estar ligada à implementação de produto e/ou 
processo no�o (ou substancialmente aprimorado) para a empresa, 
não sendo, necessariamente, no�o para o mercado ou para o setor 
de atuação da empresa.

em linha com estes conceitos, o decreto n° 5.798/06, que regu-
lamenta a lei do Bem, também trouxe importantes conceitos para 
fins de determinação dos incentivos fiscais de inovação tecnológi-
ca. são eles:

		 inovação tecnológica: a concepção de no�o produto ou proces-
so de fabricação, bem como a agregação de no�as funcionali-
dades ou características ao produto ou processo que implique 
melhorias incrementais e efeti�o ganho de qualidade ou produ-
ti�idade, resultando maior competiti�idade no mercado;

 	pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecno-
lógica, as ati�idades de:

  (i) pesquisa básica dirigida (pB): os trabalhos executados 
com o objeti�o de adquirir conhecimentos quanto à compre-
ensão de no�os fenômenos, com �istas ao desen�ol�imento 
de produtos, processos ou sistemas ino�adores;
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  (ii) pesquisa aplicada (pa): os trabalhos executados com o 
objeti�o de adquirir no�os conhecimentos, com �istas ao de-
sen�ol�imento ou aprimoramento de produtos, processos e 
sistemas;

  (iii) desenvolvimento experimental (de): os trabalhos siste-
máticos delineados a partir de conhecimentos pré-existentes, 
�isando à compro�ação ou demonstração da �iabilidade téc-
nica ou funcional de no�os produtos, processos, sistemas e 
ser�iços ou, ainda, um e�idente aperfeiçoamento dos já pro-
duzidos ou estabelecidos;

  (iv) tecnologia industrial básica (tiB): aquelas tais como a 
aferição e calibração de máquinas e equipamentos, o projeto 
e a confecção de instrumentos de medida específicos, a cer-
tificação de conformidade, inclusive os ensaios correspon-
dentes, a normalização ou a documentação técnica gerada e 
o patenteamento do produto ou processo desen�ol�ido; e

  (v) serviços de apoio técnico (sat): aqueles que sejam in-
dispensá�eis à implantação e à manutenção das instalações 
ou dos equipamentos destinados, exclusi�amente, à execu-
ção de projetos de pesquisa, desen�ol�imento ou ino�ação 
tecnológica, bem como à capacitação dos recursos humanos 
a eles dedicados.

Como se poderá perceber adiante, há grande similaridade entre as 
definições trazidas pelo Decreto e os padrões internacionais da OCDE 
– organização de Cooperação e desen�ol�imento econômico, des-
critos no manual de oslo8, que é a principal fonte internacional de 
diretrizes para coleta e uso de dados sobre ati�idades ino�adoras.

8 In orgaNização para Cooperação eCoNômiCa e deseNvolvi-
meNto. Manual de Oslo: proposta de diretrizes para coleta e interpretação de 
dados sobre ino�ação tecnológica. são paulo: fiNep, 2004. traduzido em 2004 
sob a responsabilidade da fiNep – financiadora de estudos e projetos – das edi-
ções originais em inglês e francês publicadas sob os títulos: The Measurement of 
Scientific and Technological Activities – Proposed Guidelines for Collecting and 
Interpreting Technological Innovation Data: Oslo Manual / La mesure des activi-
tés scientifiques et technologiques – Príncipes directeurs proposés pour le recueil 
et l’interpretation des donnés sur l’innovation technologique: Manuel d’Oslo.
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de acordo com o manual de oslo, a ino�ação tecnológica pode 
ser di�idida em duas espécies: a) a ino�ação tecnológica decor-
rente de um produto e b) a ino�ação decorrente de um processo 
tecnológico.

a esse respeito, o referido manual esclarece que a inovação 
tecnológica de produto pode ser conceituada como a “implanta-
ção/comercialização de um produto com características de desem-
penho aprimoradas de modo a fornecer ao consumidor serviços 
novos ou aprimorados”. Já a inovação de processo tecnológico 
é a “implantação/adoção de métodos de produção ou comerciali-
zação novos ou significativamente melhorados. Ela pode envolver 
mudanças de equipamentos, recursos humanos, métodos de traba-
lho ou uma combinação destes” (parágrafo 24).

os comentários da oCde �ão mais adiante ao explicar profun-
damente os conceitos a partir do seu parágrafo 131. Confira-se:

“131 a exigência mínima é que o produto ou processo deve ser 
novo (ou substancialmente melhorado) para a empresa (não 
precisa ser no�o no mundo)[...]

134  O termo “produto” é usado para cobrir tanto bens como 
serviços.” [...]

136 um produto tecnologicamente novo é um produto cujas ca-
racterísticas tecnológicas ou usos pretendidos diferem daqueles 
dos produtos produzidos anteriormente. tais ino�ações podem en-
�ol�er tecnologias radicalmente no�as, podem basear-se na com-
binação de tecnologias existentes em no�os usos, ou podem ser 
deri�adas do uso de no�o conhecimento. [...]

138 Produto tecnologicamente aprimorado. é um produto exis-
tente cujo desempenho tenha sido significativamente aprimorado 
ou ele�ado. um produto simples pode ser aprimorado (em termos 
de melhor desempenho ou menor custo) atra�és de componentes 
ou materiais de desempenho melhor, ou um produto complexo que 
consista em �ários subsistemas técnicos integrados pode ser apri-
morado através de modificações parciais em um dos subsistemas. 
[...]

141 Inovação tecnológica de processo é a adoção de métodos de 
produção novos ou significativamente melhorados, incluindo mé-
todos de entrega dos produtos. tais métodos podem en�ol�er mu-
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danças no equipamento ou na organização da produção, ou uma 
combinação dessas mudanças, e podem deri�ar do uso de no�o 
conhecimento. os métodos podem ter por objeti�o produzir ou en-
tregar produtos tecnologicamente no�os ou aprimorados, que não 
possam ser produzidos ou entregues com os métodos con�encio-
nais de produção, ou pretender aumentar a produção ou eficiência 
na entrega de produtos existentes.

142 em algumas indústrias de serviço, a distinção entre processo 
e produto pode ser nebulosa. por exemplo, uma mudança de pro-
cesso em telecomunicações para introdução de uma rede inteli-
gente pode permitir a oferta ao mercado de um conjunto de no�os 
produtos, tais como espera de chamada ou �isualização da chama-
da. No quadro 3 apresentam-se alguns exemplos de ino�ações em 
indústrias de ser�iços.” (grifos nossos)

da leitura dos parágrafos acima, merece destaque o fato de 
o manual de oslo corroborar o entendimento de que a ino�ação 
tecnológica pode decorrer de produto ou processo no�o ou subs-
tancialmente melhorado para a empresa, mas não necessariamente 
precisa ser no�o no mundo. ademais, a tecnologia não precisa ter 
sido desen�ol�ida pela própria empresa, pois as ino�ações podem 
basear-se na combinação de tecnologias existentes ou podem ser 
deri�adas do uso de um no�o conhecimento. 

Cabe ainda destacar que o termo “produto” de�e ser entendido 
amplamente, englobando tanto bens corpóreos, quanto ser�iços de 
qualquer natureza.

outra referência internacional importante, em se tratando de 
p,d&i, é o manual de frascati9, que se encontra inclusi�e indicado 
como fonte de pesquisa pelo mCt. 

9 publicado originalmente pela oCde em inglês e francês com os títulos: “Fras-
cati Manual 2002: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and 
Experimental Development” e “Manuel de Frascati 2002: Méthode type propo-
sée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental”, o ma-
nual foi traduzido para o português de portugal em 2007 pela f-iNiCiativas 
com o título proposta de práticas exemplares para inquéritos sobre in�estiga-
ção e desen�ol�imento experimental. o termo in�estigação e desen�ol�imento 
experimental – id de�e se entendido neste artigo como pesquisa e desen�ol�i-
mento ou p&d.
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A doutrina especializada também define a inovação tecnológi-
ca como uma ati�idade muito mais abrangente do que o chamado 
p&d, �isto que este se restringe apenas a ati�idades internas de 
pesquisa científica e desenvolvimento de novos produtos. Ronald 
martin dauscha10, em trabalho apresentado durante a 3ª Conferên-
cia Nacional de Ciência, tecnologia e ino�ação11 realizada em Bra-
sília/DF, apresenta a seguinte definição de inovação tecnológica:

“a ino�ação tecnológica, no seu sentido mais abrangente, com-
preende todas as ati�idades internas e externas de p&d, aquisi-
ção externa de p&d e outros conhecimentos externos, introdução 
das ino�ações tecnológicas no mercado, projeto industrial e outras 
preparações técnicas para a produção e distribuição.

Especificamente, as atividades de P&D englobam as de pesquisa 
em ciências básicas e aplicadas, aumentando conhecimento, �i-
sando obter no�as aplicações ino�adoras, as de desen�ol�imento, 
como ati�idade experimental ou aplicada, �isando à produção de 
no�as aplicações, a instalação de no�os processos, sistemas e ser-
�iços, ou para melhorar substancialmente o que já existe ou esta 
instalado com base no conhecimento disponibilizado pela pesquisa 
básica e ou aplicada; ou as e engenharia relacionadas diretamente 
ao processo rotineiro de adaptação e customização de produtos ou 
processos.” (grifos nossos)

No trabalho intitulado pesquisa, desen�ol�imento e ino�ação 
(pd&i) no agronegócio, Cláudio Bella�er., pesquisador phd12, 
afirma:

“Em qualquer definição, presume-se que a ino�ação inicie-se pela 
concepção de idéias, seguindo-se por uma fase de p&d que resul-
te na criação de protótipos ou modelos inovadores e, finalmente, 

10 ronald martin dauscha é presidente da associação Nacional de pesquisa, de-
sen�ol�imento e engenharia das empresas ino�adoras – anpei.

11 seminários temáticos para a 3ª Conferência Nacional de Ciência, tecnologia e 
ino�ação. ed. especial: n. 20. Brasília: jun. 2005. publicado em parcerias estra-
tégicas / Centro de gestão e estudos estratégicos (Cgee). p. 1464.

12 pesquisa, deseNvolvimeNto e iNovação (pd&i) No agroNe-
góCio. palestra apresentada no iv workshop do sincobesp. são paulo sp. 16 
de março de 2005. Cláudio Bella�er., pesquisador phd, embrapa suínos e a�es 
– Concórdia, sC.
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que tenha aplicação no mercado ou que tenha utilidade para os 
clientes. a ino�ação poderá ser de produtos, de ser�iços, de pro-
cessos, de negócios ou ainda na gestão. [...]

os ambientes de ino�ação podem incluir também as incubadoras 
e parques tecnológicos e, com base em contratos ou con�ênios, as 
instituições de Ciência e tecnologia – iCt poderão compartilhar 
os seus laboratórios, equipamentos, materiais e instalações com 
multiusuários, principalmente micro e pequenas empresas pri-
�adas, �oltadas à ati�idade de ino�ação tecnológica. é facultado 
também a iCt celebrar acordos de parceria com instituições públi-
cas e pri�adas �isando a pd&i de produtos ou processos”.

Como se pode notar, o conceito de ino�ação é bastante amplo, 
porém não de�e ser interpretado extensi�amente, já que mudanças 
que sejam insignificantes ou que não envolvam um grau suficiente 
de no�idade, ou ainda que sejam meramente estéticas ou sazonais, 
apesar de serem inovações, não configuram inovações tecnológicas.

a esse respeito, o manual traz exemplos de casos práticos de-
monstrando a distinção entre ino�ações tecnológicas de produtos e 
processos e outras mudanças na empresa ou na indústria, como: (i) 
a simples substituição ou aumento de capital; (ii) a produção por 
encomenda; e (iii) as �ariações sazonais e outras �ariações cíclicas 
(parágrafos 160 a 176).

em sede de jurisprudência, destaca-se o acórdão da Câmara su-
perior de recursos fiscais do ministério da fazenda, que ao anali-
sar determinado incentivo fiscal de IPI, esclareceu que a inovação 
tecnológica de�e �isar à melhoria do produto e da produti�idade, 
excluindo do conceito a mera substituição de equipamentos des-
gastados pelo uso. vejamos:

“ipi – ressarcimento – incenti�o pre�isto pelo dl 1136/70. o 
conceito de modernização en�ol�e necessariamente aspectos de 
ino�ação tecnológica, com �istas à melhoria do produto e da pro-
duti�idade, não se confundindo com mera substituição de equipa-
mentos desgastados pelo uso. recurso especial pro�ido.” (Csrf / 
acórdão 3010 em 23.10.1989)

em que pese o fato de o Brasil não ser país-membro da oCde 
e, portanto não estar necessariamente �inculado aos conceitos do 
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manual de oslo, podemos citar outras referências normati�as13, 
como a própria portaria mCt nº 943/2006 (re�ogada pela portaria 
nº 327, de 29 de abril de 2010), que assim definia em seu anexo:

“Inovação Tecnológica – concepção de no�o produto ou processo 
de fabricação, bem como a agregação de no�as funcionalidades 
ou características ao produto ou processo que implique melhorias 
incrementais e efeti�o ganho de qualidade ou produti�idade, re-
sultando maior competiti�idade no mercado.

Se refere a produto e/ou processo novo (ou aprimorado) para a 
empresa, não sendo, necessariamente no�o para o mercado/setor 
de atuação, podendo ter sido desenvolvida pela empresa ou por 
outra empresa/instituição.

a ino�ação pode resultar de no�os desen�ol�imentos tecnológi-
cos, de no�as combinações de tecnologias existentes ou da utiliza-
ção de outros conhecimentos adquiridos pela empresa.

Produto tecnologicamente novo (bem ou serviço industrial) é 
um produto cujas características fundamentais (especificações téc-
nicas, usos pretendidos, software ou outro componente imaterial 
incorporado) diferem significativamente de todos os produtos pre-
�iamente produzidos pela empresa.

Melhoria incremental de produto (bem ou serviço industrial) 
refere-se a um produto pre�iamente existente, cujo desempenho 
foi substancialmente aumentado ou aperfeiçoado. um produto 

13 No mesmo sentido podemos citar lei nº 17.348/2008, que dispõe sobre o incen-
ti�o à ino�ação tecnológica no estado de minas gerais:

 “Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:
 i – ino�ação tecnológica a concepção de no�o produto ou processo de fabrica-

ção e a agregação de utilidades ou características a bem ou processo tecnológico 
existente, que resultem em melhoria de qualidade, maior competiti�idade no 
mercado e maior produti�idade; [...]

 viii – criação a in�enção, o protótipo de utilidade, o desenho industrial, o pro-
grama de informática, a topografia de circuito integrado, a nova cultivar ou a 
culti�ar deri�ada e qualquer outra modalidade de desen�ol�imento tecnológico 
gerador de produto ou processo, no�o ou aperfeiçoado, obtido por um ou mais 
criadores; [...]

 xii – sistema de ino�ação a aplicação prática dos no�os conhecimentos a produ-
tos e ser�iços, utilizado na con�ersão de um in�ento técnico ou de um processo 
ino�ador em bem econômico;”
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simples pode ser aperfeiçoado (no sentido de se obter um melhor 
desempenho ou um menor custo) atra�és da utilização de matérias 
primas ou componentes de maior rendimento. um produto com-
plexo, com �ários componentes ou subsistemas integrados, pode 
ser aperfeiçoado �ia mudanças parciais em um dos componentes 
ou subsistemas.

Não são incluídas: as mudanças puramente estéticas ou de estilo e 
a comercialização de produtos no�os integralmente desen�ol�idos 
e produzidos por outra empresa.” (grifos nossos)

Conclui-se, portanto, que o conceito que mais se aproxima da-
quele pretendido pelo legislador brasileiro, em linha com as defi-
nições do manual de oslo, é o que resume a ino�ação tecnológica 
como a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente 
produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou 
serviços. em outras pala�ras, para atendimento da legislação brasi-
leira (leia-se lei do Bem), a caracterização da ino�ação tecnológi-
ca de�e obser�ar os seguintes requisitos:

	 (i) a ino�ação pode consistir na concepção de no�o produto, in-
cluindo bens e ser�iços, ou de no�o processo de fabricação;

 (ii) a ino�ação pode também tratar-se da agregação de no�as 
funcionalidades ou características ao produto ou processo 
que implique melhorias incrementais e efeti�o ganho de 
qualidade ou produtividade, ou seja, a no�idade implan-
tada pela empresa deve aumentar a eficiência do processo 
produti�o ou implicar em um no�o ou aprimorado produto;

 (iii) é importante aferir o ganho para o consumidor final, de 
modo que este tenha acesso a produto ou ser�iços no�os 
com características de desempenho aprimoradas.

 (i�) em linha com os propósitos inspiradores da política brasi-
leira de incenti�o à ciência, tecnologia e ino�ação, o projeto 
de concepção de no�o produto ou processo ou a melhoria 
destes, de�e resultar em maior competitividade no mercado 
para as empresas nacionais;

 (�) o projeto de�e apresentar risco tecnológico a ser superado 
no seu desen�ol�imento, de modo que a própria pessoa ju-
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rídica que realiza os dispêndios com pesquisa ou ino�ação 
tecnológica tenha a responsabilidade, o risco, a gestão e o 
controle dos resultados do dispêndio14; e

 (�i) o projeto de ino�ação pode tanto en�ol�er tecnologias ra-
dicalmente novas, quanto pode basear-se na combinação 
de tecnologias existentes em novos usos, ou pode ainda ser 
deri�ada do uso de novo conhecimento.

4.	 questões	relacIonadas	à	comPetêncIa	e	à	
InterPretação	do	conceIto	Pelos	órgãos	
governamentaIs

Neste tópico, buscaremos demonstrar o aparente conflito que 
atualmente existe entre o ministério da Ciência e tecnologia e a 
receita federal do Brasil – rfB, no que tange ao exame de admis-
sibilidade e análise do enquadramento dos projetos apresentados 
pelas empresas beneficiárias no âmbito da Lei do Bem.

14 Nesse sentido, a solução de CoNsulta Nº 95, de 22 de setemBro 
de 2010:

 “assuNto: Contribuição social sobre o lucro líquido – Csll emeNta: 
iNCeNtivos fisCais. iNovação teCNológiCa. prestação de 
serviços. empresa do mesmo grupo eCoNômiCo. iNapliCa-
BILIDADE. O incentivo fiscal destinado à pesquisa e ao desenvolvimento de 
ino�ação tecnológica tem como requisito o fato de a própria pessoa jurídica que 
realiza os dispêndios com pesquisa ou ino�ação tecnológica ter a responsabili-
dade, o risco, a gestão e o controle do resultado. tal incenti�o não se estende a 
pessoa jurídica, prestadora de ser�iço de pesquisa a terceiros, que não detenha o 
controle dos resultados do dispêndio. DISPOSITIVOS LEGAIS: arts. 17, I, §§ 
1º, 2º e 6º, e 19 da lei No- 11.196, de 2005. assuNto: imposto sobre a renda 
de pessoa Jurídica – irpJ emeNta: iNCeNtivos fisCais. iNovação 
teCNológiCa. prestação de serviços de pesquisa a outras 
PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE. O incentivo fiscal destinado 
à pesquisa e ao desen�ol�imento de ino�ação tecnológica tem como requisito 
o fato de a própria pessoa jurídica que realize os dispêndios com pesquisa ou 
ino�ação tecnológica ter a responsabilidade, o risco, a gestão e o controle do 
resultado. tal incenti�o não se estende a pessoa jurídica, prestadora de ser�iço 
de pesquisa a terceiros, que não detenha o controle dos resultados do dispêndio. 
DISPOSITIVOS LEGAIS: arts. 17, I, §§ 1º e 2º, e 19 da Lei No- 11.196, de 
2005. marCos luís aCCiaris valle da silva Chefe”.
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A solução desse conflito tem especial importância, na medida 
em que �isões diferentes sobre um único conceito (no caso a ino-
vação tecnológica), por parte dos órgãos go�ernamentais respon-
sáveis pela gestão e fiscalização dos incentivos fiscais criados pela 
lei do Bem, põem em risco a necessária segurança jurídica dos 
contribuintes.

Conforme já mencionado, a lei 11.196/05 pre�ê como requi-
sito para fruição do incentivo fiscal a prestação de contas anual ao 
Ministério de Ciência e Tecnologia por parte da empresa beneficiá-
ria, elencando os projetos considerados ino�adores e os dispêndios 
realizados em cada um deles no ano-calendário competente.

de posse do formulário dos contribuintes, o mCt analisa o seu 
preenchimento e, ao final de cada ano, emite relatório contendo 
uma lista “positi�a” e outra “negati�a”. Na primeira constam as 
empresas que ti�eram seus projetos apro�ados pelo ministério, en-
quanto a segunda lista as empresas cujos projetos não foram con-
siderados como ino�ação tecnológica, ou cujos formulários conti-
nham informações imprecisas (obs: em 2010, �isando preser�ar a 
identidade dos contribuintes, o mCt deixou de publicar a chamada 
lista “negativa”, passando a identificar apenas aqueles contribuin-
tes que ti�eram seus projetos apro�ados pelo ministério).

Nesse contexto, conforme determina o art. 14, § 2° do Decreto 
5.798/2006, cabe o mCt remeter à receita federal as informações 
relativas aos incentivos fiscais declarados pelas empresas nos For-
mulários, uma �ez que o exame de admissibilidade de�e ser feito, 
exclusi�amente, por este órgão.

por não ser competente para julgar o direito dos contribuintes 
ao aproveitamento do incentivo fiscal, o Ministério corretamente 
declara, por meio de sua página na internet, que o “Relatório que 
o MCT gera para a Receita Federal é desprovido de caráter deci-
sório, mas sim informativo, isto é, consolidador das informações 
prestadas pelas empresas em seus formulários.”

ocorre que, as informações da lista “negati�a” continuam a ser 
encaminhadas à receita federal e certamente esses contribuintes 
serão o alvo principal da fiscalização. Ainda que possa haver rela-
ti�a segurança, por parte do contribuinte, de que os projetos por ele 
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apresentados se enquadram no conceito de ino�ação tecnológica 
da lei do Bem, a análise pré�ia feita pelo mCt muito pro�a�el-
mente irá influenciar a decisão da Receita Federal.

Não bastasse a sujeição do contribuinte a um exame de ad-
missibilidade prévio por parte do MCT, em aparente conflito de 
competência com a receita federal, o contribuinte ainda tem que 
con�i�er com as constantes mudanças de entendimento por parte 
da fiscalização quanto ao instrumento adequado para aprovação do 
incenti�o. 

em decisão exarada pela rfB por meio da solução de Consulta 
nº 138 de 12 de maio de 2008, a receita federal inicialmente escla-
receu que não cabe a ela a confirmação, através do procedimento 
de consulta, de que o contribuinte cumpre, de fato, os requisitos 
para fruição dos incentivos fiscais da Lei do Bem. Veja-se:

“o instituto da consulta não se afigura o meio adequado para se 
confirmar, ou não, se determinada empresa operacionalmente de 
fato cumpre programas de pesquisa tecnológica e de desen�ol�i-
mento de ino�ação tecnológica.”

Contudo, recentemente foi publicada a solução de Consulta n° 
21, de 16 de março de 2011, em que a receita altera seu enten-
dimento e expressamente manifesta-se a fa�or do enquadramento 
legal de um projeto do contribuinte. Confira-se:

“emeNta: iNovação teCNológiCa. BuBBledeCKs. 
possiBilidade. a utilização de bubbledecks no processo de 
construção de lajes, por ser considerada uma agregação de no�a 
característica ao processo, é passível de enquadramento no con-
ceito legal de inovação tecnológica previsto no § 1º do art. 17 da 
leiN° 11.196/ 2005, desde que implique melhorias incrementais 
e efeti�o ganho de qualidade ou produti�idade e resulte em maior 
competiti�idade no mercado. 

Cabe à empresa o cumprimento das obrigações pre�istas na legis-
lação que rege o assunto, dentre as quais destacam-se o controle 
contábil específico dos dispêndios realizados e a prestação anu-
al de informações ao ministério de Ciência e tecnologia (mCt), 
conforme o disposto na portaria mCtN° 327/2010, sob pena de 
perda do direito aos incenti�os não utilizados e recolhimento do 
�alor correspondente aos tributos não pagos em decorrência da-
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queles benefícios já usufruídos, acrescidos de multa e de juros, de 
mora ou de ofício, sem prejuízo das sanções penais cabí�eis.”

isto tudo de�e ser somado ao fato de que a interpretação do con-
ceito de ino�ação tecnológica que �em sendo aplicado pelo mCt 
tende a ser restritiva, influenciada, de certo modo, pelas antigas 
normas aplicáveis aos incentivos fiscais de PDTI/PDTA, muito 
menos abrangentes do que a lei do Bem.

portanto, se de um lado a sistemática declaratória dos incen-
tivos fiscais da Lei do Bem tornou menos burocrático o procedi-
mento de captura dos incentivos fiscais de inovação tecnológica 
(se comparado com o antigo pdti/ptda), dispensando a pré�ia 
formalização do pedido e apro�ação dos projetos pelo mCt, por 
outro lado, trouxe certa insegurança jurídica para as empresas, na 
medida em que cabe somente ao contribuinte a�aliar se cumpre 
ou não os requisitos pre�istos na legislação e, ainda, se sujeitar à 
eventual análise conflitante de dois órgãos, quais sejam, o MCT e a 
receita federal do Brasil.

5.	 conclusões

à �ista de todo o exposto, conclui-se o seguinte:
i) a lei nº 11.196/2005 (“lei do Bem”) e o decreto nº 5.798/06 

criaram novos incentivos fiscais de inovação tecnológica para as 
empresas, expandindo e ratificando os incentivos fiscais até então 
pre�istos na lei 8.661/93, conhecidos como pdti/pdta, antes 
aplicá�eis somente para as indústrias;

ii) de acordo com os conceitos trazidos pelo decreto 5.798/06 e 
em consonância com as referências internacionais, em especial, o 
manual de oslo, a ino�ação tecnológica de�e ser entendida como 
a implementação de um produto (bem ou ser�iço) no�o ou signi-
ficativamente melhorado, ou de um processo, sendo aplicáveis a 
qualquer setor de ati�idade econômica, inclusi�e para as prestado-
ras de ser�iços;

iii) apesar de a legislação ter a�ançado bastante e ser positi�a, 
agilizando os procedimento para obtenção dos incentivos fiscais, 
o fato de ainda não haver uma definição precisa e uniforme do 
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que seja inovação tecnológica, na �isão das autoridades competen-
tes tem gerado insegurança jurídica nos contribuintes, o que não 
condiz com o objeti�o maior da lei que é incenti�ar as empresas 
brasileiras a serem inovadoras para poderem competir no mercado 
tecnológico mundial.
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A Internacionalização do Direito e a 
Arbitragem Pública e Privada no Brasil como 
Fatores Positivos para o Desenvolvimento 

Econômico e social

João dácio rolim1

as relações econômicas estão entrelaçadas por uma gama de 
normas jurídicas internacionais que afetam praticamente todo o 
comércio internacional e in�estimentos. é cada �ez mais comum 
a existência de tratados Bilaterais de in�estimentos, acordos Bi-
laterais e regionais de li�re Comércio, tratados para e�itar a 
dupla tributação e acordos no âmbito da organização mundial 
do Comércio (omC). até 2007 ha�ia 2541 tratados Bilaterais 
de in�estimentos e 2688 tratados de dupla tributação.2 embora 

1 sócio fundador do escritório rv&lC ad�ogados. pesquisador da queen mary 
uni�ersity of london (em Comércio internacional, tributação internacional e 
direitos Humanos internacional), llm em direito internacional tributário pela 
london school of economics and political science (lse) e doutor em direito 
tributário pela uni�ersidade federal de minas gerais (ufmg). graduado em 
direito pela uni�ersidade de são paulo (usp). professor de direito tributário 
da fundação getúlio vargas (fgv), membro coordenador do international tax 
ring (international tax Cooperation between latin america and the Northwes-
tern uni�ersity), conselheiro fundador do instituto de estudos fiscais (iefi), 
membro da international fiscal association (ifa), do european american tax 
institute (eati), do Conselho Consulti�o da associação Brasileira de direi-
to financeiro (aBdf) e do British institute of international Comparati�e law 
(BiiCl). diretor da associação ibero-americana de arbitragem tributária 
(aiBat). árbitro da Câmara de Comércio Brasil (CamarB).

2 Cf dados coletados da Conferência das Nações unidas sobre Comércio e desen-
�ol�imento (www.unctad.org).
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existam outros exemplos de acordos Bilaterais ou multilaterais, 
aqueles já são substanciosos para ilustrar que não há mais jurisdi-
ção economicamente rele�ante isolada juridicamente das demais. 
outros tratados ilustram bem esta interdependência dos países, 
como acordos e protocolos internacionais de proteção ao meio 
ambiente, acordos da organização mundial de propriedade inte-
lectual (ompi), além de Con�enções de direitos Humanos, bem 
como Con�enções contra a Corrupção e la�agem de dinheiro no 
âmbito da organização das Nações unidas e da organização para 
a Cooperação e desen�ol�imento econômico (oCde).3 faz parte 
do passado histórico a doutrina de westfalia em que a primazia da 
soberania dos estados era absoluta, ainda em que nome de uma 
igualdade entre os mesmos, que pre�alecia sobre possí�eis direitos 
e jurisdições internacionais. 

uma ilustração dos efeitos irradiantes globais de proteção efe-
ti�a dos direitos indi�iduais num mundo cada �ez mais inter-rela-
cionado são as decisões da Corte europeia de direitos Humanos.4 
as decisões deste tribunal têm enriquecido não somente tribunais 
domésticos de países membros e não membros, como outros tribu-
nais internacionais, como a internacional Corte de Justiça e o órgão 
de apelação da organização mundial do Comércio. isto porque ao 
ser fixado um standard mínimo de proteção aos direitos fundamen-
tais, o estado em questão, além de de�er mudar a sua legislação, 
terá de tomar o cuidado para que a sua prática externa em outras or-
ganizações internacionais não infrinja o mesmo direito indi�idual 
protegido por uma corte. assim, se um país �iolou o direito expro-
priatório da justa indenização, ou o direito internacional de mudar 
de residência, ou ainda instituiu tratamento discriminatório entre 
exportadores ou importadores de mercadorias e ser�iços de um 

3 No âmbito da oCde foi criado no ano 2000 o “global forum on transparency 
and exchange of information for tax purposes”, que já congrega cerca de 150 
países.

4 a Con�enção europeia de direitos Humanos foi celebrada em 1950, tendo en-
trado em �igor em 1953, e abrange até o presente momento 47 países com uma 
população de mais de 800 milhões de habitantes, tendo sido iniciada com apenas 
10 países. outros seis países são obser�adores (Canadá, estados unidos, santa 
sé, israel, Japão e méxico).
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país em relação a outros, ou estabeleceu atra�és de normas regula-
tórias restrições ou constrições inde�idas ao direito de propriedade, 
ele de�erá ter o mesmo cuidado em suas outras relações com países 
não membros, em função de outros acordos internacionais, sejam 
regionais como Nafta, mercosul, ou globais como a omC no que 
tange ao comércio internacional e a outros tratados de segurança 
ou de proteção ao meio ambiente, por exemplo. por outro lado, o 
mesmo standard de proteção a um direito fundamental a que um 
Estado membro do Conselho da Europa ficou submetido, ele pode-
ria exigir de outros em suas relações comerciais e até jurídicas de 
cumprimento de outros tratados já em �igor como a omC.

Com inúmeros acordos Bilaterais e multilaterais em �igor, um 
critério de a�aliação para considerar quais países são bons recepto-
res de in�estimento pode ser o grau de integração comercial com a 
comunidade internacional com padrões mínimos de proteção a cer-
tos valores fundamentais, geradores de confiança recíproca e sus-
tentabilidade da cooperação. tomemos, por exemplo, os denomi-
nados países considerados como mais promissores como atores no 
cenário internacional do ponto de �ista econômico, social e políti-
co (BriC – Brasil, rússia, índia e China). se a China ainda não faz 
parte de uma Con�enção de direitos Humanos, nem da Con�enção 
contra a Corrupção da oCde, ela faz parte da omC e da ompi 
e é parte de �ários tratados Bilaterais de in�estimentos, acordos 
para e�itar a Bitributação e outros acordos regionais de Comér-
cio.5 se a rússia ainda não é parte da omC nem da Con�enção da 
oCde contra a Corrupção, já é parte da Con�enção europeia de 
direitos Humanos e da ompi e de outros tratados. se a índia não 
é parte ainda de uma Con�enção como a Con�enção europeia de 
direitos Humanos, ela faz parte da omC, da ompi e tem �ários 
tratados e acordos comerciais bilaterais. se o Brasil já é parte da 
omC, da ompi, do mercosur, da Con�enção inter-americana de 

5 pode ser mencionado ainda o acordo Comercial que a China celebrou com a 
associação das Nações do sudeste asiático (aseaN), uma área de li�re Co-
mércio regional composto por 10 países. e o número de acordos Bilaterais de 
li�re Comércio somente na ásia cresceu de 25 em 1995 para mais de 150 em 
2009 de acordo com o Banco de desen�ol�imento da ásia (“the economist”, 5 
de setembro de 2009, p. 68).
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direitos Humanos, de �ários tratados contra a dupla tributação, da 
Con�enção da oCde contra a Corrupção, e de outros acordos de 
cooperação, de comércio e de troca de informações, será pro�a�el-
mente uma questão de tempo para ser parte em tratados Bilaterais 
de in�estimentos.6 mesmo dentro da união europeia, nacionais de 
terceiros países não membros da união europeia podem usufruir 
da liberdade de mo�imento de capital ainda que não tenham qual-
quer estabelecimento ou nexo europeu.

do ponto de �ista de �ínculos com ordens jurídicas internacio-
nais, o Brasil, dentre os países do BriC, é o que estaria mais bem 
posicionado. por outro lado, a ordem jurídica interna brasileira é 
relati�amente pre�isí�el, segura e protetora de in�estimentos exter-
nos. um poder Judiciário buscando mais celeridade, sem perder a 
relati�a consistência; leis modernas na linha de incenti�o e prote-
ção ao in�estimento, sem perder o seu aspecto social – todas essas 
são características �isí�eis na dinâmica aparentemente complexa 
do ordenamento brasileiro. 

o número de empresas brasileiras que não somente competem 
no mercado internacional, mas também controlam outras empre-
sas e ati�idades industriais e de ser�iços no exterior, tem crescido 
sistematicamente. estas empresas multinacionais brasileiras, tendo 
obtido sucesso num ambiente jurídico interno aparentemente com-
plexo, mas relati�amente seguro, estão preparadas para atuar em 
igualdade de condições em outros países. entretanto, do ponto de 
�ista tributário, um obstáculo rele�ante é a legislação da tributação 
de lucros do exterior de forma imediata no Brasil, pois as empresas 
brasileiras podem perder competiti�idade em relação aos países 
desen�ol�idos e em desen�ol�imento que não adotam tal prática. 
assim, multinacionais de outros países atuando no Brasil tem uma 
�antagem comparati�a (do ponto de �ista do país exportador do 
capital) aliada à outra �antagem que elas têm com relação a in�es-
timentos em terceiros países (do ponto de �ista do país exportador 
do capital). Assim, o princípio da neutralidade fiscal do ponto de 
�ista do país exportador do capital (a decisão por in�estir no exte-

6 as principais proteções pre�istas em tais tratados de in�estimento são o tratamen-
to ‘fair and equitable’, o direito a expropriação justa e a arbitragem internacional.
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rior ou internamente não deve estar influenciada em princípio pela 
carga tributária direta, pois os lucros de in�estimentos externos são 
tributados da mesma forma que os lucros de in�estimentos inter-
nos), que informa a adoção ou não da tributação dos lucros aufe-
ridos no exterior, acaba penalizando as empresas multinacionais 
brasileiras, já que os países que adotam tal legislação estabelecem 
que o lucro será tributado somente quando o mesmo for distribuído 
ao país de origem ou se o país sede das empresas controladas for 
um paraíso fiscal.

se as empresas multinacionais brasileiras esperam atuar num 
ambiente externo mais ou menos pre�isí�el juridicamente, não po-
dem elas esperar que outros in�estidores estrangeiros não tenham 
uma mesma garantia de pre�isibilidade mínima aos seus in�esti-
mentos. sociologicamente, in�estidores de países do BriC podem 
se sentir mais seguros em in�estir no Brasil do que in�estidores de 
países desen�ol�idos e isto pode representar uma �antagem com-
petiti�a intangí�el para os primeiros. isto porque eles teriam como 
critério de comparação primeiro a sua própria jurisdição domésti-
ca, a qual de acordo com um padrão mais ocidental de ‘rule of law’ 
internacional, estaria relati�amente menos segura que a do Brasil. 
lógico que há uma grande diferença entre liberdades e garantias 
formais e reais, pois o simples fato de ser parte de uma Con�enção 
contra la�agem de dinheiro e a Corrupção, ou de direitos Huma-
nos ou de proteção à propriedade intelectual, e ter implementado 
instrumentos legislati�os adequados, não assegura por si só uma 
competição justa entre os in�estidores. entretanto, os mecanismos 
legais existem, bem como precedentes de punição e a atuação de 
agentes econômicos de quaisquer países, inclusi�e daqueles do 
BriC, que podem dar o exemplo de ser possí�el no Brasil fazer 
grandes in�estimentos sem necessariamente se en�ol�er em práti-
cas atentatórias à concorrência li�re e justa, de corrupção do setor 
público e do pri�ado ou �iolação dos direitos humanos. em suma, 
do ponto de �ista jurídico institucional, o Brasil está no caminho da 
“international rule of law”, gerando razoá�el garantia e estabilida-
de para quaisquer in�estidores que são submetidos a um tratamento 
“fair and equitable” do ponto de �ista das instituições na prática. 
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outro exemplo de aperfeiçoamento das instituições brasileiras, 
de acordo com a prática internacional, é a política pública adotada 
pelo poder Judiciário e poder executi�o na adoção de mecanis-
mos alternativos de solução de conflitos.7 se a adoção da arbitra-
gem pri�ada como faculdade dos jurisdicionados pela lei 9307, 
de 1996, se justificou política e socialmente, a arbitragem pública 
também se pode justificar, em linha com a prática de outros países 
em desen�ol�imento e desen�ol�idos, pois se trata de uma matéria 
em que os litígios tendem a ser mais complexos e de duração mais 
incerta. por exemplo, de uma pesquisa pública da fgv realizada 
em fe�ereiro 2010, 95% dos entre�istados reclamaram da lentidão 
da Justiça, sobre a demora em geral da apreciação jurisdicional. 
realmente, a demora excessi�a na apreciação jurisdicional pode 
representar uma séria denegação de Justiça, confome precedentes 
judiciais de jurisdições internacionais como o tribunal europeu de 
direitos Humanos, bem como uma afronta à própria Constituição 
federal de 1988 (eC 45/2004, art 5º, inciso lxxviii, no que toca 
à razoabilidade da duração do processo e sua celeridade).

do ponto de �ista sociológico, que se entrelaça com alguns ar-
gumentos jurídicos, a arbitragem em matéria pública (inclusi�e a 
tributária) pode se justificar ainda pelo próprio tripé da arbitragem 
em geral, ou seja, por sua celeridade, especialidade de conheci-
mento e confiança (incluindo-se a imparcialidade). Se um destes 
elementos faltar, a própria justificativa da arbitragem em matéria 

7 Reconhecendo o interesse público e a política pública de pacificação de confli-
tos, a escola de magistrados da Justiça federal da 3ª região, a escola superior 
da procuradoria da fazenda Nacional em são paulo e a associação ibero-ame-
ricana de arbitragem tributária – aiBat organizaram nos dias 20 e 21 de junho 
de 2011 o evento “Soluções Alternativas de Resolução de Conflitos: Arbitragem 
em direito tributário”, que ocorreu no tribunal regional federal da 3ª região, 
em são paulo/sp (www.trf3.jus.br/semag/) com a participação de membros do 
poder Judiciário e do executi�o, bem como professores do Brasil e do exterior. 
No âmbito legislati�o a Comissão de desen�ol�imento econômico, indústria 
e Comércio da Câmara dos deputados apro�ou no dia 16 de junho de 2011 
substituti�o à proposta de lei Complementar (projeto de lei Complementar 
469/09), que autoriza a solução de conflitos de natureza tributária por meio de 
arbitragem. o substituti�o permite ainda que a lei estabeleça outras formas de 
resolução de conflitos tributários.
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pública não se sustentaria. em geral, direitos patrimoniais são con-
siderados disponí�eis, desde que não afetem outros direitos indis-
poní�eis como o direito à �ida. direitos patrimoniais públicos tam-
bém podem ser disponíveis, dentro da classificação entre interesses 
públicos primários e secundários. direitos patrimoniais públicos se 
enquadram na segunda categoria, sendo disponí�eis, inclusi�e para 
a satisfação do interesse público geral primário.8

do ponto de �ista mais estritamente jurídico, a decisão do su-
premo tribunal federal,9 que declarou a constitucionalidade da lei 
de arbitragem pri�ada (lei nº 9.307/96), apreciou fundamental-
mente duas questões, que podem fa�orecer a arbitragem em direito 
público, incluindo matéria tributária. a primeira foi a da uni�er-
salidade da jurisdição, ou da inafastabilidade da apreciação pelo 
poder Judiciário de qualquer lesão de direito indi�idual. então se 
analisou se era constitucional uma lei de arbitragem possibilitar, 
atra�és de con�enção entre as partes, que o litígio não fosse le-
�ado ao judiciário após a decisão arbitral. o stf debateu muito 
essa questão e entendeu que o que aquele dispositi�o constitucio-
nal proíbe é uma lei que forçasse a arbitragem. a segunda questão 
fundamental discutida foi a natureza da lei de arbitragem, que se 
restringia a direitos disponí�eis. 

em matéria tributária, colocar-se-ia a discussão da indisponi-
bilidade do crédito tributário. mas é perfeitamente razoá�el se en-
tender que essa indisponibilidade do crédito tributário, no fundo, 
é um direito do jurisdicionado. o cidadão, o contribuinte, é que 
tem o direito de exigir da autoridade administrati�a que ela faça 
o lançamento do tributo de acordo com a lei. então a autoridade 
tem o de�er e o contribuinte tem o direito de que o tributo seja 

8 sobre a distinção entre interesse público primário e secundário (disponí�el) para 
efeitos de arbitragem em contratos que en�ol�em a administração pública, �ide 
mandado de segurança/df n. 11308 (2005/0212763-0 – 19/05/2008), 1ª seção 
do stJ, unânime, relator min luiz fux, bem como ainda ms 199800200366-
9, Conselho especial, tJdf, J. 18.05.1999, relatora desembargadora Nancy 
andrighi, dJ 18.08.1999).

9 acórdão do plenário de 12 de dezembro de 2001, publicado no diário da Justiça 
da união de 30 de abril de 2004, no ag. reg. na sentença estrangeira 5.206-7 
do reino da espanha.
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lançado da forma pre�ista em lei. em geral, direitos patrimoniais 
são considerados disponí�eis, desde que não afetem outros direitos 
indisponí�eis como o direito à �ida. o �alor do tributo a ser arreca-
dado ou liquidado pelo lançamento cuja legalidade seria apreciada 
por decisão arbitral é que seria indisponí�el, pois somente se pode 
falar de crédito tributário após a sua constituição definitiva, e após 
o exercício dos direitos pre�istos em lei para o seu escrutínio. as-
sim, o interesse público primário de indisponibilidade e legalidade 
do crédito tributário fica resguardado, enquanto o interesse público 
secundário de perseguir o meio mais apropriado para a aferição 
da legalidade do montante do lançamento se realiza também pela 
realização da arbitragem como direito do jurisdicionado. ademais, 
noutra �ertente, se o direito constitucional à obser�ância do de�ido 
processo legal para a cobrança do tributo pode ser considerado dis-
poní�el para o contribuinte, a arbitragem pre�ista como faculdade 
em lei específica faria parte deste conceito constitucional do devi-
do processo legal.

Enfim, a questão da possibilidade da arbitragem em matéria 
tributária também se pode colocar sob a óptica de que numa ar-
bitragem não se dispõe do crédito. o que se faz é eleger um ou 
mais árbitros para que se interprete e se aplique a lei. então não há 
um acordo de �ontades entre fisco e contribuintes determinando o 
montante do tributo de�ido ou dizendo que nesse caso a lei não se 
aplica ou nesse caso a interpretação é num sentido ou noutro. Não. 
acorda-se sim que terceiros (árbitros especializados e legalmente 
habilitados) irão aplicar a lei ao caso concreto. é lógico que cabem 
exceções a serem pre�istas na própria lei de arbitragem, como, por 
exemplo, em se tratando de analisar a constitucionalidade de lei, a 
competência continuaria a ser pri�ati�a do poder Judiciário.

muitos países já adotaram a arbitragem em matéria tributária, 
tal como recentemente portugal, atra�és do decreto-lei no 10/2011 
de 20 de janeiro de 2011, originário da proposta de lei oe2010 
apro�ada pela assembléia da república. dos seus 30 artigos, po-
dem-se ressaltar pelo interesse da prática da arbitragem no Brasil, 
dentre outros, os que tratam da anulação da decisão arbitral (similar 
ao da arbitragem pri�ada), a sua celeridade (decisão em seis meses 
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prorrogáveis justificadamente por mais seis meses), e o recurso di-
reto ao tribunal Constitucional quando a decisão arbitral declara a 
inconstitucionalidade de lei ou aplica lei cuja constitucionalidade 
tenha sido suscitada. embora consagre a irrecobilidade da decisão 
arbitral em geral, em outro caso excepcional admite o recurso para 
o supremo tribunal administrati�o (instância máxima em matéria 
tributária), exceto quando contraria a sua jurisprudência relati�a à 
mesma questão fundamental de direito. assim, podendo ser uma 
fonte de inspiração ao legislador brasileiro pela similaridade de or-
denamentos jurídicos, a lei portuguesa tenta consagrar, em matéria 
pública tributária, as �antagens da arbitragem com outros princí-
pios constitucionais para a pacificação de conflitos.

espera-se com a prática da arbitragem em geral no Brasil, além 
do aperfeiçoamento das instituições e instrumentos de solução de 
conflitos, que a litigiosidade excessiva e a demora na solução dos 
conflitos não mais sejam um empecilho aos demais valores da rea-
lização da justiça e desen�ol�imento econômico-social.
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Principais Instrumentos de Gestão de 
resíduos sólidos Industriais à Luz da Lei 

Federal nº 12.305/2010

leonardo pereira lamego1

1.	 Introdução	

os processos produti�os industriais, �ia de regra, têm como 
consequência a geração de resíduos sólidos que demandam por tra-
tamento e destinação final ambientalmente adequadas, notadamen-
te porque algumas substâncias contidas nestes resíduos podem ser 
potencialmente perigosas à saúde pública e à qualidade ambiental. 

Embora a legislação brasileira já previsse desde o final da dé-
cada de 1970 normas específicas para o correto tratamento e des-
tinação de resíduos sólidos, conforme dados do iBge2, no ano de 
2008, mais da metade (50,8%) do total de resíduos sólidos gera-
dos no Brasil foram destinados a lixões e �azadouros a céu aberto, 
sendo 22,5% destinados a aterros controlados e somente 27,7% ti-
�eram destinação ambientalmente adequada em aterros sanitários 
licenciados3. este cenário reforçou a urgência e a necessidade de 

1 especialista em direito ambiental, pós-graduado em regime Jurídico dos recur-
sos minerais pela faculdade de direito milton Campos – fdmC, pós-graduado 
em direito Ci�il e direito processual Ci�il pela fesmp, ex-Conselheiro do 
Conselho estadual de política ambiental do estado de minas gerais – Copam. 
membro colaborador da Comissão de meio ambiente da oaB/mg.

2 iBge, pesquisa Nacional de saneamento Básico 2008, disponí�el em http://
www.ibge.go�.br/home/estatistica/populacao/condicaode�ida/pnsb2008/
pNsB_2008.pdf em 30.05.2011.

3 aterro sanitário é o local adequado para disposição dos resíduos sólidos e rejei-
tos, licenciado, construído e operado conforme critérios de engenharia e normas 
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sistematização das regras e a implementação de uma política na-
cional que desse maior efeti�idade ao regramento pertinente à ma-
téria, definindo a responsabilidade e as metas para todas as partes 
interessadas. 

após cerca de 20 (�inte) anos de discussão no poder legisla-
ti�o, foi apro�ada a lei da política Nacional de resíduos sólidos 
(lei federal nº 12.305/2010) estabelecendo regramento com cará-
ter sistêmico, en�ol�endo os poderes públicos, o setor produti�o e 
a sociedade, no qual se entrelaçam os aspectos ambiental, social, 
econômico, cultural, tecnológico e de saúde pública.

Nesse no�o contexto normati�o foram ampliadas as responsa-
bilidades decorrentes da gestão dos resíduos, consolidadas as nor-
mas já existentes e estabelecidos no�os instrumentos de controle e 
fomento à gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, 
dentre os quais passaremos a analisar aqueles com maior rele�ân-
cia e aplicabilidade direta para o setor produti�o industrial. Não 
se pretende, pois, exaurir a análise dos princípios, objeti�os e ins-
trumentos pertinentes à pNrs, mas, tão somente, analisar alguns 
aspectos fundamentais para implementação da gestão de resíduos 
sólidos industriais.

2.	 HIstórIco	legIslatIvo	da	gestão	de	resíduos	
sólIdos	no	brasIl

embora a lei da política Nacional de resíduos sólidos – pNrs 
(lei federal nº 12.305/2010) tenha entrado em �igor apenas recen-
temente, em agosto de 2010, a obrigação legal do setor produti�o 
gerir os resíduos sólidos industriais gerados em suas ati�idades não 

operacionais específicas, que permite a confinação segura em termos de controle 
da potencialidade de dano/impacto ambiental e proteção à saúde pública. aterro 
controlado é o local utilizado para despejo do lixo coletado, em bruto, com cui-
dados mínimos �isando à mitigação de riscos de danos ou riscos à saúde pública 
e a segurança, minimizando os impactos ambientais. lixão ou vazadouro a céu 
aberto é a disposição final do lixo pelo seu lançamento, em bruto, sobre o ter-
reno sem a adoção de qualquer medida de pre�enção, mitigação ou controle e, 
e�identemente, sem o de�ido licenciamento ambiental.
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é no�idade no ordenamento jurídico brasileiro. desde 19784, a Nor-
ma regulamentadora – Nr nº 25, apro�ada pela portaria do minis-
tério do trabalho e emprego n° 3.214/1978, já estabelecia que os 
resíduos líquidos e sólidos produzidos por processos e operações 
industriais de�eriam ser con�enientemente tratados, dispostos ou 
retirados dos limites da indústria, de forma a e�itar riscos à saúde 
e à segurança dos trabalhadores. No ano de 1979, a portaria miN-
TER nº 53/79, do extinto Ministério do Interior, definiu critérios 
legais para o tratamento e a disposição dos resíduos industriais.

posteriormente, a gestão de resíduos sólidos industriais foi objeto 
de di�ersas outras normas esparsas que passaram a estabelecer obri-
gações quanto ao controle, manejo, tratamento, acondicionamento, 
armazenamento, coleta, transporte, destinação e disposição destes 
resíduos, dentre as quais passaremos a citar as mais rele�antes, no 
âmbito federal, para contextualização da matéria em exame.

No início da década de 19805, entra em �igor a lei da política 
Nacional de meio ambiente (lei federal nº 6.938/81), dando uma 

4 No contexto internacional, a organização das Nações unidas – oNu, consi-
derando as preocupações mundiais com os efeitos da degradação ambiental na 
qualidade de �ida da humanidade, con�ocou, em dezembro de 1968, uma con-
ferência internacional para tratar sobre os problemas do meio ambiente. essa 
reunião foi realizada em junho de 1972, em estocolmo, resultando na declara-
ção sobre o ambiente Humano, que estabeleceu diretrizes e princípios para a 
preser�ação e conser�ação da natureza e as bases consensuais do desen�ol�i-
mento sustentá�el, que buscam harmonizar o desen�ol�imento econômico com 
a proteção ambiental. No texto da declaração de estocolmo foi consignado o 
Princípio 6, que estabelece: “Deve-se por fim à descarga de substâncias tóxicas 
ou de outros materiais que liberam calor, em quantidades ou concentrações tais 
que o meio ambiente não possa neutralizá-los, para que não se causem danos 
gra�es e irrepará�eis aos ecossistemas. de�e-se apoiar a justa luta dos po�os 
de todos os países contra a poluição.” esta declaração internacional, constitui 
importante marco para a legislação ambiental, inclusi�e, com relação à gestão 
de resíduos sólidos, tendo fomentado as discussões, fóruns internacionais e a 
efeti�a regulamentação da proteção ambiental no âmbito do direito interno e 
internacional nas décadas seguintes.

5 No cenário internacional, no ano de 1987, foi elaborado o relatório “Nosso 
futuro Comum” ou relatório Brundtland, elaborado pela Comissão mundial de 
meio ambiente e desen�ol�imento, também consignou o direito à qualidade de 
�ida, ele�ando-o a direito fundamental do ser humano. Nesse mesmo relatório 
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no�a dimensão ao tratamento da questão ambiental no Brasil, sen-
do que, alguns anos depois, o meio ambiente foi ele�ado ao status 
de direito fundamental nos termos da Constituição da república de 
1988, que dedicou capítulo específico para tratar a matéria. 

Neste no�o contexto, a associação Brasileira de Normas téc-
nicas – aBNt editou a NBr 10004-1987 (atualizada em 2004) 
sobre os resíduos sólidos e sua classificação, baseando-se no Regu-
lamento técnico federal Norte-americano denominado “Code of 
federal regulation (Cfr) – title 40 – protection of en�ironmental 
– part 260-265 – Hazardous waste management”, que tem o obje-
tivo de classificar os resíduos sólidos quanto à sua periculosidade, 
considerando seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde 
pública. a citada NBr passou a constituir ferramenta técnica para 
os di�ersos setores en�ol�idos com o gerenciamento de resíduos 
sólidos e embasamento utilizado para aplicação da legislação então 
�igente. No mesmo ano, foi editada a NBr 12235-1987 (atualizada 
em 1992) indicando parâmetros técnicos para o armazenamento de 
resíduos sólidos perigosos.

a partir do ano de 1988, o Conselho Nacional de meio ambien-
te – CONAMA passa a regulamentar especificamente essa matéria, 
editando a resolução CoNama nº 06/1988 (re�ogada pela reso-
lução CoNama nº 313/2002) que estabeleceu a obrigatoriedade 
de controle específico dos resíduos sólidos, aprovado no âmbito 
do processo de licenciamento ambiental de ati�idades industriais, 
de�endo, ainda, os empreendedores informarem ao órgão ambien-
tal competente os dados referentes à geração, às características e 
destino final de seus resíduos. 

Com a crescente regulamentação mundial sobre a matéria e o 
aumento dos custos na gestão de resíduos sólidos, os responsá�eis 
pelas inúmeras fontes geradoras de resíduos perigosos ao redor do 
mundo começaram a procurar opções menos onerosas do que a des-
tinação ou disposição ambientalmente adequada, toda�ia, em alguns 

foi cunhada a clássica definição de desenvolvimento sustentável, assim com-
preendido como “o desen�ol�imento que atende às necessidades das gerações 
atuais sem comprometer a capacidade de as futuras gerações terem suas próprias 
necessidades atendidas”
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casos, a “opção” foi en�iar irregularmente resíduos perigosos para 
países não desen�ol�idos. quando esta situação foi detectada pela 
comunidade internacional, o programa das Nações unidas para o 
meio ambiente – pNuma propôs uma con�enção para controlar 
o mo�imento transfronteiriço de resíduos perigosos, resultando na 
Con�enção de Basiléia, que foi apro�ada pelo Congresso Nacional 
por meio do decreto legislati�o n° 34/1992 e promulgada pelo de-
creto nº 875/1993, estabelecendo como objeti�os da legislação mi-
nimizar, reciclar e eliminar os resíduos perigosos; promo�er e usar 
tecnologias limpas; reduzir o mo�imento de resíduos perigosos; con-
trolar e monitorizar o tráfego ilícito; proibir o transporte de resíduos 
perigosos para países que não disponham de tecnologia necessária 
ao tratamento desses resíduos, ajudar os países em desen�ol�imento 
na gestão de resíduos perigosos; desen�ol�er centros regionais de 
treino e tecnologia de transferência; informar, educar e sensibilizar a 
sociedade relati�amente aos resíduos perigosos6.

A década de 1990 ficou marcada como a década dos resíduos 
sólidos em �ista do grande número de normas rele�antes sobre a 
matéria. a resolução CoNama nº 09/1993 (re�ogada pela reso-
lução CoNama nº 362/2005) juntamente com a portaria Norma-
ti�a iBama nº 84/19967 e a resolução CoNama nº 257/1999 
(re�ogada pela resolução CoNama nº 401/2008), estabeleceram 
regras mais rígidas para o controle e destinação dos resíduos e das 
embalagens de óleos lubrificantes, agrotóxicos, pilhas e baterias, 
instituindo a obrigação dos fabricantes e importadores de recolher 
e dar destinação final ambientalmente adequada a estes resíduos 

6 a restrição para a realocação e mo�imento transfronteiriço de resíduos perigosos 
constou expressamente na declaração do rio sobre meio ambiente e desen�ol-
�imento (rio 92), nos termos do princípio 14, que assim dispõe: os estados 
de�em cooperar de forma efeti�a para desestimular ou pre�enir a realocação e 
transferência, para outros estados, de ati�idades e substâncias que causem de-
gradação ambiental gra�e ou que sejam prejudiciais à saúde humana.

7 a lei federal nº 7.802/1989, regulamentada pelo decreto federal nº 4.074/2002, 
dispõe especificamente sobre o transporte, o armazenamento, a comercializa-
ção, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e em-
balagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 
agrotóxicos, seus componentes e afins.
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após o consumo. estas normas constituem o embrionário da res-
ponsabilidade pós-consumo e da logística re�ersa8 que, posterior-
mente, foi consolidada nos termos da política Nacional de resídu-
os sólidos e estendida a outras espécies de resíduos sólidos. 

A Resolução CONAMA nº 05/1993 regulamentou especifica-
mente o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados nos portos, 
aeroportos, terminais ferro�iários e rodo�iários e estabelecimentos 
prestadores de ser�iços de saúde (atualmente regidos pela reso-
lução CONAMA nº 358/2005), estabelecendo a classificação, o 
sistema de tratamento de resíduos, o sistema de disposição final e, 
ainda, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos (pgrs)9.

Com o ad�ento da resolução CoNama nº 237/1997, os ser�i-
ços de tratamento, a destinação de resíduos industriais, o transporte 
de cargas perigosas e os depósitos de produtos químicos e produtos 
perigosos passaram a constar expressamente do rol de ati�idades pas-
síveis de licenciamento ambiental específico, promovendo-se maior 
controle na logística e destinação final dos resíduos perigosos.

outro marco legislati�o importante foi a publicação da lei de 
Crimes ambientais, (lei federal nº 9.605/1998), que passou a ti-
pificar como crime, dentre outros, o lançamento ou disposição ir-
regular de resíduos sólidos que acarretar poluição, bem como a 
manipulação, acondicionamento, armazenamento, coleta, trans-
porte, reutilização, reciclagem ou destinação final de resíduos pe-
rigosos de forma di�ersa da estabelecida em lei ou regulamento10. 
dessa forma, os infratores das normas de gestão resíduos sólidos 
industriais passaram a estar sujeitos também à responsabilidade na 

8 a resolução CoNama nº 416/2009 ampliou o sistema de logística re�ersa para 
pneus inser�í�eis.

9 em algumas normas estaduais, o pgrs é denominado de “plano de gestão inte-
grada de resíduos sólidos” (ex.: lei estadual de minas gerais nº 18.031/2009) 
ou “plano integrado de gerenciamento de resíduos sólidos – pgigrs” (ex.: 
lei estadual do rio de Janeiro nº 4191/2003), a partir da pNrs o nome jurídi-
co consolida-se como “plano de gerenciamento de resíduos sólidos” (pgrs), 
como já dispunha, por exemplo, a lei estadual de são paulo nº 12.300/2006, a 
lei estadual do mato grosso nº 7.862/2002 e a lei estadual de pernambuco nº 
12.008/2001 e lei estadual de santa Catarina nº 13.557/2005.

10 vide artigos 54 e 56 da lei federal nº 9.605/98.
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esfera criminal, sem prejuízo da responsabilidade ci�il e adminis-
trati�a11. 

em decorrência do aumento da preocupação da sociedade com 
a gestão dos resíduos sólidos e verificando a necessidade de se-
rem regulamentadas as alternati�as de destinação destes resíduos 
além da simples disposição em aterros, a legislação passou a regu-
lamentar de modo mais específico mecanismos para a reutilização, 
reciclagem, compostagem, recuperação e apro�eitamento energé-
tico de resíduos, tal como se verifica na Resolução do CONAMA 
nº 264/1999, que regulamenta o co-processamento de resíduos em 
fornos rotati�os de clínquer; a resolução CoNama nº 362/2005, 
que trata da reciclagem e rerrefino dos óleos lubrificantes e a Reso-
lução CONAMA nº 375/2006, que define critérios e procedimen-
tos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de 
tratamento de esgoto sanitário.

outro aspecto bastante rele�ante acerca da gestão dos resíduos 
sólidos, principalmente os perigosos, é a sua potencialidade de danos/
degradação ambiental com contaminação do solo e corpos hídricos, 
daí a necessidade de intenso controle quanto ao acondicionamen-
to, armazenamento, transporte, destinação e disposição final destes 
resíduos. Assim, a fim de reforçar e regulamentar a necessidade de 
uma gestão adequada dos resíduos e a responsabilidade do gerador 
pelos e�entuais impactos e danos ambientais causados, a resolução 
CoNama nº 420/2009, regulamentou critérios e �alores orientado-
res de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas, 
passando a estabelecer as diretrizes e a obrigação do gerenciamento 
ambiental de áreas contaminadas, inclusi�e em decorrência da dis-
posição irregular/inadequada de resíduos no solo12.

11 a responsabilidade ci�il está pre�ista expressamente no art. 14 da lei federal 
nº 6.938/81 e art. 225, §3º da Constituição da República. A responsabilidade 
administrati�a decorrente de infrações ambientais está regulamentada no âmbito 
federal, principalmente, nos termos do decreto federal nº 6.514/2008.

12 alguns estados, por exemplo são paulo (lei nº 12.300/ 2006 e lei nº 13.577/2009) 
e minas gerais (lei nº 18.031/2009 e deliberação Normati�a Copam nº 
116/2008), já possuem normas regulamentando procedimentos específicos para 
diagnóstico, cadastramento, remediação e reabilitação das áreas contaminadas.
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mais recentemente, extrapolando a criação de mecanismos 
de comando e controle do estado, a legislação passou a instituir 
mecanismos para o fomento às boas práticas de gestão, educação, 
conscientização e disseminação das práticas ambientalmente cor-
retas. dentre estas medidas podemos citar a portaria interministe-
rial do ministério das Cidades e ministério do meio ambiente nº 
695/2006, que criou o projeto mecanismos de desen�ol�imento 
limpo aplicado à redução de emissões de gases em unidades de 
disposição final de resíduos sólidos (projeto mdl resíduos só-
lidos urbanos) e a medida pro�isória nº 476/2009, que possibilita 
a concessão de crédito presumido do imposto sobre produtos in-
dustrializados – ipi na aquisição de resíduos sólidos por estabeleci-
mento industrial para utilização como matérias-primas ou produtos 
intermediários na fabricação de seus produtos.

No mesmo sentido, a pNrs (lei federal nº 12.305/2001) pre-
�ê que poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas 
de financiamento para atender, prioritariamente, às iniciativas de 
pre�enção e redução da geração de resíduos sólidos no processo 
produti�o, desen�ol�imento de produtos com menores impactos à 
saúde humana e à qualidade ambiental em seu ciclo de �ida; im-
plantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para 
cooperati�as ou outras formas de associação de catadores de ma-
teriais reutilizá�eis e reciclá�eis formadas por pessoas físicas de 
baixa renda; desen�ol�imento de projetos de gestão dos resíduos 
sólidos de caráter intermunicipal ou regional; estruturação de sis-
temas de coleta seleti�a e de logística re�ersa; descontaminação de 
áreas contaminadas, incluindo as áreas órfãs; desen�ol�imento de 
pesquisas �oltadas para tecnologias limpas aplicá�eis aos resíduos 
sólidos; desen�ol�imento de sistemas de gestão ambiental e em-
presarial �oltados para a melhoria dos processos produti�os e ao 
reapro�eitamento dos resíduos. 

tais mecanismos de fomento às práticas ambientalmente res-
ponsá�eis têm conquistado espaço nos últimos anos, embora mui-
tas normas que pre�ejam a possibilidade de concessão de bene-
fícios ainda careçam de regulamentação para torná-los efeti�os e 
acessí�eis ao setor produti�o.
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Transpostas estas considerações iniciais, verifica-se que a gestão 
dos resíduos sólidos industriais possui ampla regulamentação no ní-
�el federal13, mesmo antes do ad�ento da pNrs e seu regulamento 
(decreto federal nº 7.404/2010). entretanto, a matéria ganhou no�as 
dimensões e destaque com o ad�ento da pNrs, em função da conso-
lidação de seus princípios, objeti�os e instrumentos de controle e fo-
mento da gestão ambientalmente adequada, dos quais analisaremos, 
a seguir, a Classificação de Resíduos, o Plano de Gerenciamento de 
resíduos sólidos (pgrs), os in�entários de resíduos, o sistema de 
logística re�ersa e a responsabilidade pós-consumo. 

De igual forma, a fiscalização e a atribuição de responsabilidades 
do setor produtivo pela gestão adequada de resíduos se intensificou 
de tal forma nas últimas décadas, que passou a constituir aspecto 
de obser�ância indispensá�el para o planejamento empresarial e, até 
mesmo, condição para verificação da viabilidade dos empreendi-
mentos, razão pela qual passamos a expor nos capítulos seguintes os 
principais instrumentos de gestão tratados na legislação.

3.	 Instrumentos	de	gestão	de	resíduos	sólIdos	
IndustrIaIs

transpostas as considerações preliminares acima, passaremos 
a analisar os principais instrumentos de gestão dos resíduos indus-
triais, sob a perspecti�a da legislação federal, enquanto norma de 
caráter geral e, portanto, sem adentrar às obrigações complementa-
res14 e especificidades trazidas pela legislação estadual e municipal 
pertinentes a cada caso. 

13 di�ersos estados brasileiros possuem regulamentação complementar à legisla-
ção federal tratando aspectos da gestão de resíduos sólidos, toda�ia, o presente 
artigo se limita a analisar a gestão de resíduos sólidos à luz da legislação federal, 
os respecti�os mecanismos e responsabilidades.

14 “art. 24. Compete à união, aos estados e ao distrito federal legislar concorren-
temente sobre: [...] VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da 
poluição; viii – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de �alor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; [...] 
1º – No âmbito da legislação concorrente, a competência da união limitar-se-á 
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3.1	 classificação	dos	resíduos	sólidos

o primeiro instrumento de gestão dos resíduos sólidos a ser 
analisado – e não por coincidência, o mais fundamental – é a iden-
tificação e classificação do resíduo, a partir da qual serão definidos 
os procedimentos necessários para a sua adequada gestão. a clas-
sificação de resíduos sólidos15 envolve identificar a) o processo ou 
ati�idade que lhes deu origem, b) a sua constituição e caracterís-
ticas, c) o enquadramento destes resíduos e substâncias conforme 
impacto à saúde e ao meio ambiente.

Os resíduos sólidos foram definidos na legislação ambiental, 
inicialmente, atra�és do texto da resolução CoNama nº 05/1993 
que, com base na NBr aBNt 10.004, assim dispõe:

resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de ati�i-
dades da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, 
comercial, agrícola, de ser�iços e de �arrição. ficam incluídos 
nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 
água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle 
de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularida-
des tornem in�iá�el seu lançamento na rede pública de esgotos ou 
corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica e economica-
mente in�iá�eis, em face à melhor tecnologia disponí�el.

a pNrs conceituou os resíduos sólidos e, ainda, diferenciou 
estes dos rejeitos, nos seguintes termos: 

resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 
resultante de ati�idades humanas em sociedade, a cuja destinação 
final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proce-
der, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos 
em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem in�iá�el o 

a estabelecer normas gerais. § 2º – A competência da União para legislar sobre 
normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. § 3º – Ine-
xistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência 
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. § 4º – A superveniência de 
lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for 
contrário.

15 a política Nacional de resíduos sólidos não se aplica aos rejeitos radioati-
vos, que são regulados por legislação específica, notadamente, a Lei Federal nº 
10.308, de 20 de no�embro de 2001.
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seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, 
ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente in�iá�eis 
em face da melhor tecnologia disponí�el;

rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possi-
bilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 
disponí�eis e economicamente �iá�eis, não apresentem outra pos-
sibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada;16

vê-se que o conceito trazido pelo art. 3º da pNrs é bastante 
amplo e genérico, de forma que para a classificação e definição 
das obrigações pertinentes em cada hipótese, foi necessário que a 
legislação classificasse cada tipo de resíduo conforme seus possí-
�eis impactos para o meio ambiente. assim, nos termos do art. 13 
da citada norma, os resíduos foram classificados em razão de sua 
origem17 e periculosidade para o meio ambiente.

Nos moldes da citada norma, ‘resíduos perigosos’ são aqueles 
que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosivi-
dade, reati�idade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, 
teratogenicidade ou mutagenicidade, apresentam significativo risco 

16 vide art. 3º, incisos xv e xvi da pNrs.
17 “art. 13. para os efeitos desta lei, os resíduos sólidos têm a seguinte 

classificação: I – quanto à origem: a) resíduos domiciliares: os originários de 
ati�idades domésticas em residências urbanas; b) resíduos de limpeza urbana: os 
originários da �arrição, limpeza de logradouros e �ias públicas e outros ser�iços 
de limpeza urbana; c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” 
e “b”; d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de ser�iços: os 
gerados nessas ati�idades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” 
e “j”; e) resíduos dos ser�iços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 
ati�idades, excetuados os referidos na alínea “c”; f) resíduos industriais: os ge-
rados nos processos produti�os e instalações industriais; g) resíduos de ser�iços 
de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento 
ou em normas estabelecidas pelos órgãos do sisnama e do sNvs; h) resíduos 
da construção ci�il: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições 
de obras de construção ci�il, incluídos os resultantes da preparação e esca�a-
ção de terrenos para obras ci�is; i) resíduos agrossil�opastoris: os gerados nas 
ati�idades agropecuárias e sil�iculturais, incluídos os relacionados a insumos 
utilizados nessas ati�idades; j) resíduos de ser�iços de transportes: os originá-
rios de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodo�iários e ferro�iários 
e passagens de fronteira; k) resíduos de mineração: os gerados na ati�idade de 
pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;”
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à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regu-
lamento ou norma técnica. por exclusão, os ‘resíduos não perigosos’ 
são aqueles que não se enquadrarem em nenhuma hipótese acima. 

Com base na citada NBr aBNt 10.004, os resíduos perigosos 
são aqueles pertencentes à Classe i e os não perigosos à Classe 
ii. esta última, subdi�idida na Classe ii-B (inertes), assim con-
siderados aqueles que não ti�erem nenhum de seus constituintes 
solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabili-
dade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor 
(propriedades organolépticas), e Classe ii-a (Não inertes), aqueles 
que não se enquadram nas classificações de resíduos da classe I 
nem da classe ii-B.

A classificação dos resíduos pelo empreendedor, através dos cri-
térios legais e análises técnicas pertinentes constitui, pois, o ponto 
de partida para que o empreendedor verifique a incidência das obri-
gações legais, proceda ao planejamento e à gestão ambientalmen-
te adequada de seus resíduos, bem como delineará a dimensão da 
responsabilidade ci�il, administrati�a e criminal sobre a e�entual 
má-gestão ambiental destes resíduos.
3.2	 Plano	de	gerenciamento	de	resíduos	sólidos	–	Pgrs	

Nos termos da lei federal nº 12.305/2010, o gerenciamento de 
resíduos sólidos é considerado como o conjunto de ações exerci-
das, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, trans-
bordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos18, de acordo com plano municipal de gestão integrada de 

18 ‘Destinação final ambientalmente adequada’ é a destinação de resíduos que in-
clui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o apro�eita-
mento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do 
Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas 
operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 
segurança e a minimizar os impactos ambientais ad�ersos.

 ‘Disposição final ambientalmente adequada’ é a distribuição ordenada de rejei-
tos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar 
danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos am-
bientais ad�ersos (art. 3º, incisos vii e viii da pNrs).
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resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos só-
lidos (pgrs). por sua �ez, a gestão integrada de resíduos sólidos 
é o conjunto de ações �oltadas para a busca de soluções para os 
resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, eco-
nômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a 
premissa do desen�ol�imento sustentá�el.

assim, o pgrs constitui a ferramenta para que o empreende-
dor, responsável pela gestão dos seus resíduos, defina e execute as 
ações relati�as ao manejo de resíduos sólidos e, de outro lado, por 
ser apresentado e apro�ado no âmbito do processo de licenciamen-
to ambiental confere subsídios para o controle e a fiscalização por 
parte do poder público e também da sociedade, �isto que passa a 
constituir documento de acesso público.19

estão sujeitos à elaboração e apresentação do pgrs os gera-
dores de resíduos sólidos industriais, sendo que, de acordo com 
disposto no art. 20 da pNrs, também estão sujeitos a esta obriga-
ção os geradores de resíduos decorrentes das ati�idades minerá-
rias, estabelecimentos de saúde, os estabelecimentos comerciais e 
prestadores de ser�iços que gerem resíduos perigosos, entre outros 
citados na legislação, sendo responsá�eis ci�il, administrati�a e 
criminalmente pela sua fiel execução.

o pgrs de�erá ser elaborado, contemplando os aspectos re-
ferentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, arma-
zenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a 
proteção à saúde pública de�endo conter no mínimo: a) a descrição 
do empreendimento ou ati�idade; b) o diagnóstico dos resíduos só-
lidos gerados ou administrados, contendo a origem, o �olume e 
a caracterização dos resíduos, incluindo os passi�os ambientais a 
eles relacionados; c) indicação dos responsá�eis por cada etapa do 
gerenciamento de resíduos sólidos; d) definição dos procedimentos 
operacionais relati�os às etapas do gerenciamento de resíduos só-
lidos sob responsabilidade do gerador; e) se houver, identificação 

19 a lei federal nº 10.650, de 16 de abril de 2003, dispõe sobre o acesso público 
aos dados e informações ambientais existentes nos órgãos e entidades integran-
tes do sistema Nacional do meio ambiente – sisnama.
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das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros gerado-
res; f) ações pre�enti�as e correti�as a serem executadas em situa-
ções de gerenciamento incorreto ou acidentes; g) metas e procedi-
mentos para a minimização da geração, reutilização e reciclagem; 
h) se couber, ações relati�as à responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de �ida dos produtos; i) medidas saneadoras dos passi�os am-
bientais relacionados aos resíduos sólidos; j) periodicidade de sua 
re�isão, obser�ado, se couber, o prazo de �igência da respecti�a 
licença de operação a cargo dos órgãos do sisNama. 

No pgrs, portanto, o responsá�el de�erá informar e estabele-
cer procedimentos, desde a origem dos resíduos até a sua destina-
ção final ambientalmente adequada (ex.: reutilização, reciclagem, 
tratamento, geração de energia e disposição final), submetendo este 
plano à pré�ia apro�ação do órgão ambiental. 

vale ressaltar que, de acordo com as características dos resíduos 
gerados no processo produti�o, serão exigidas medidas mais rígidas 
de controle e destinação final. A título de exemplo, os resíduos da 
Classe i (perigosos)20, demandarão acondicionamento, transporte e 
destinação diferenciada, �isando e�itar riscos de contaminação de 
solo, dos cursos d’água e, até mesmo, emissões atmosféricas que 
prejudiquem a qualidade do ar. Nestes casos, a mo�imentação dos 
resíduos da Classe i, diferentemente dos ‘não perigosos’, deman-
dará transporte adequado para a realização desta ati�idade e, ainda, 
com licença ambiental específica para tanto21. de igual forma, a 
disposição final de resíduos da Classe I não poderá ser realizada em 
aterros sanitários comuns, sendo necessário tratamento pré�io ou 

20 as pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do 
seu gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de ope-
radores de resíduos perigosos, conforme disposto no art. 38 da pNrs e art. 68 
do decreto federal nº 7.404/2010. este cadastramento ainda carece de imple-
mentação pelo instituto Brasileiro de meio ambiente e recursos Naturais re-
no�á�eis – iBama, de�endo ser implementado de forma integrada ao Cadastro 
técnico federal – Ctf.

21 a ati�idade de transporte de cargas/produtos perigosos é considerada passí�el 
de licenciamento ambiental nos termos do art. 2º, §1º, da Resolução CONAMA 
nº 237/1997, estando regulamentada, principalmente, nos termos do decreto 
federal nº 96.044/1988 e resolução aNtt nº 420/2004.
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disposição em aterros aptos a receber resíduos perigosos, portanto, 
licenciados ambientalmente para a Classe i.

outro mecanismo importante trazido pela pNrs é a diferencia-
ção entre ‘resíduos’ e ‘rejeitos’ juntamente com a pre�isão expressa 
de que os resíduos sólidos, prioritariamente, de�em ser reutilizados, 
reciclados ou sofrer tratamento, sendo que somente os rejeitos de�em 
ser objeto de disposição final ambientalmente adequada22. Com isso, 
esta destinação ambientalmente adequada diferenciada para resíduos e 
rejeitos pre�ista na pNrs também de�erá ser incorporada aos pgrs.

O fiel cumprimento do PGRS constitui dever do empreendedor, 
inclusi�e, porque este documento passa a constituir parte integran-
te de seu licenciamento ambiental e condição para regular opera-
ção do empreendimento. pelo mesmo moti�o, qualquer alteração 
nos processos e ações pre�istas no pgrs apresentado no processo 
de licenciamento ambiental de�erá ser pre�iamente informada e 
apro�ada pelo órgão ambiental. a não execução do pgrs e das 
medidas necessárias para o adequado gerenciamento dos resíduos 
sólidos poderá acarretar a responsabilidade ci�il23, administrati�a24 
e criminal (lei federal nº 9.605/98) para o gerador.

22 (pNrs) art. 9º Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, de�e ser ob-
ser�ada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, 
reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos”.

23 (Código Ci�il) art. 927. aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano 
a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar 
o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 
ati�idade normalmente desen�ol�ida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem. (lei federal º 6.938/81) art. 14 – sem prejuízo 
das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cum-
primento das medidas necessárias à preser�ação ou correção dos incon�enientes e 
danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: 
[...] § 1º – Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua ati�idade. o ministério 
público da união e dos estados terá legitimidade para propor ação de responsabili-
dade ci�il e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

24 (decreto federal nº 6.514/08) art. 62. incorre nas mesmas multas do art. 61 quem: 
[...] v – lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou subs-
tâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos 
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é importante obser�ar, ainda, a legislação não exime o gerador 
do resíduo sólido da responsabilidade por sua destinação ambien-
talmente adequada mesmo após a transferência dos resíduos para 
terceiros, vez que o §1º do art. 27 da PNRS dispõe expressamente 
que:

art. 27. as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 são 
responsá�eis pela implementação e operacionalização integral do 
plano de gerenciamento de resíduos sólidos apro�ado pelo órgão 
competente na forma do art. 24. 

§1º A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transpor-
te, transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, 
ou de disposição final de rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou 
jurídicas referidas no art. 20 da responsabilidade por danos que 
�ierem a ser pro�ocados pelo gerenciamento inadequado dos res-
pecti�os resíduos ou rejeitos.

Desse modo, além da observância e fiel cumprimento do PGRS 
e da legislação ambiental, o gerador de resíduos também de�e se 

normati�os; vi – deixar, aquele que tem obrigação, de dar destinação ambiental-
mente adequada a produtos, subprodutos, embalagens, resíduos ou substâncias 
quando assim determinar a lei ou ato normati�o; [...] ix – lançar resíduos sólidos 
ou rejeitos em praias, no mar ou quaisquer recursos hídricos; x – lançar resíduos 
sólidos ou rejeitos in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; 
xi – queimar resíduos sólidos ou rejeitos a céu aberto ou em recipientes, instala-
ções e equipamentos não licenciados para a ati�idade; xii – descumprir obrigação 
pre�ista no sistema de logística re�ersa implantado nos termos da lei no 12.305, 
de 2010, consoante as responsabilidades específicas estabelecidas para o referido 
sistema; xiii – deixar de segregar resíduos sólidos na forma estabelecida para 
a coleta seleti�a, quando a referida coleta for instituída pelo titular do ser�iço 
público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; xiv – destinar resíduos 
sólidos urbanos à recuperação energética em desconformidade com o §1º do art. 
9º da lei nº 12.305, de 2010, e respecti�o regulamento; xv – deixar de manter 
atualizadas e disponí�eis ao órgão municipal competente e a outras autoridades in-
formações completas sobre a realização das ações do sistema de logística re�ersa 
sobre sua responsabilidade; xvi – não manter atualizadas e disponí�eis ao órgão 
municipal competente, ao órgão licenciador do sisNama e a outras autoridades, 
informações completas sobre a implementação e a operacionalização do plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos sob sua responsabilidade; e xvii – deixar de 
atender às regras sobre registro, gerenciamento e informação previstos no §2º do 
art. 39 da lei no 12.305, de 2010.
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certificar que as partes envolvidas na destinação ambientalmente 
adequada dos resíduos (adquirentes, transportadores, aterros, em-
presas de reciclagem, etc.) também estão dando integral cumpri-
mento à legislação, a fim de mitigar riscos de responder, sob o as-
pecto de responsabilidade ci�il, por fato praticado por terceiros. 

acerca do disposto no supracitado art. 27, cabe asse�erar que a 
responsabilidade ambiental criminal depende, necessariamente, da 
verificação da culpa, conforme disposto no art. 2º da Lei de Crimes 
ambientais que estabelece: 

art. 2º quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos cri-
mes pre�istos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na 
medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, 
o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o 
preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da con-
duta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando 
podia agir para e�itá-la

da mesma forma, a responsabilidade administrati�a não se su-
jeita aos termos do art. 27 da pNrs, �isto que dependerá de ação 
ou omissão �oluntária25 do gerador de resíduos para sua caracteri-
zação.
3.3	 Inventários	de	resíduos	sólidos	Industriais

o desen�ol�imento das ati�idades industriais e o efeti�o cum-
primento do pgrs de�erão ser relatados ao órgão ambiental li-
cenciador periodicamente, mediante o en�io dos in�entários de 
resíduos sólidos. a legislação exige que as indústrias prestem in-
formações26 sobre geração, características, armazenamento, trans-

25 para fábio medina osório (Direito Administrativo sancionador. 2. ed. são paulo: 
re�ista dos tribunais, 2005,p. 425-431) a culpabilidade constitui princípio básico 
e pressuposto de responsabilidade administrati�a para pessoas físicas e jurídicas. 
Celso antônio Bandeira de mello registra o seguinte entendimento: “quando me-
nos até o presente, temos entendido que basta a �oluntariedade, sem prejuízo, 
como é claro, de a lei estabelecer exigência maior perante a figural tal ou qual.” 
(Curso de Direito Administrativo. 26. ed. são paulo: malheiros, 2008, p. 848).

26 o in�entário nacional de resíduos sólidos é regulamentado pela resolução Co-
NAMA nº 313/2002, sendo que a referida norma define a lista de atividades 
industriais passí�eis de entrega dos in�entários periódicos. toda�ia, a listagem 
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porte e destinação de seus resíduos sólidos gerados desde o início 
das ati�idades ou a partir do último in�entário entregue ao órgão 
ambiental, obser�ada a periodicidade máxima de 24 (�inte quatro) 
meses entre cada relatório27.

as informações prestadas no in�entário preenchido pelo em-
preendedor deverão refletir a realidade quanto à geração e gestão 
dos resíduos sólidos, de�endo ser detalhada a quantidade/peso de 
resíduos gerados e a sua destinação ambientalmente adequada, de-
�endo, ainda, estar em conformidade com as ações pre�istas no 
pgrs apro�ado, sob pena de responsabilização ci�il, administrati-
va e criminal, esta última com tipo específico previsto no art. 69-A 
da lei federal nº 9.605/199828. 

é necessário, portanto, que o empreendedor possua a documen-
tação comprobatória das informações prestadas nos in�entários, in-
clusi�e, porque o órgão ambiental poderá solicitar a compro�ação 
destas informações, bem como cruzar os dados e informações pres-
tadas pelo empreendedor com aquelas prestadas por seus fornece-
dores e prestadores de ser�iços (destinatários dos resíduos). Nesse 
sentido, a fim de se resguardar quanto a eventuais questionamen-
tos, o responsá�el pela geração dos resíduos sólidos de�e exigir do 
recebedor destes resíduos, além da compro�ação de que ele está 
apto a recebê-los (ex.: licença ambiental), os recibos das cargas 
e o certificado de destinação final do resíduo, discriminando, no 
mínimo, a caracterização do resíduo recebido, a data, o �olume ou 
peso e a forma de destinação, documentando adequadamente as 
informações prestadas no in�entário e conferindo rastreabilidade 
àqueles resíduos.

de empreendimentos e ati�idades passí�eis de entrega periódica dos in�entários 
aos órgãos ambientais pode ser complementada pela legislação estadual, obser-
vando, ainda, os critérios e obrigações definidas pelo órgão ambiental compe-
tente no âmbito do processo de licenciamento.

27 O órgão ambiental licenciador poderá definir periodicidade menor do que a de-
finida no art. 4º, §1º da Resolução nº 313/2002 do CONAMA.

28 lei de Crimes ambientais (lei federal nº 9.605/98): art. 69-a. elaborar ou apre-
sentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento admi-
nistrati�o, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enga-
noso, inclusi�e por omissão: pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
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as informações prestadas periodicamente pelos empreendedo-
res nos in�entários de resíduos, além de aumentar o controle e o 
poder fiscalização, permitirá que a União, os Estados, o Distrito 
federal e os municípios elaborem os respecti�os in�entários de 
resíduos sólidos industriais, nos termos da resolução CoNama 
nº 313/2002, que é o conjunto de informações sobre a geração, ca-
racterísticas, armazenamento, transporte, tratamento, reutilização, 
reciclagem, recuperação e disposição final dos resíduos sólidos ge-
rados pelas indústrias.

os in�entários Nacional, estadual e municipal fornecerão sub-
sídios para o diagnóstico dos resíduos sólidos em cada esfera de go-
�erno e para elaboração dos respecti�os planos de resíduos sólidos 
(art. 14 e seguintes da pNrs), que conterão a proposição de cenários, 
incluindo tendências internacionais e macroeconômicas; metas de 
redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com �istas a reduzir a 
quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final 
ambientalmente adequada; metas para o apro�eitamento energético 
dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sóli-
dos; metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à 
inclusão social e à emancipação econômica de catadores de mate-
riais reutilizá�eis e reciclá�eis; programas, projetos e ações para o 
atendimento das metas pre�istas; normas e condicionantes técnicas 
para o acesso a recursos públicos destinados a ações e programas de 
interesse dos resíduos sólidos; medidas para incenti�ar e �iabilizar a 
gestão dos resíduos sólidos; diretrizes para o planejamento e demais 
ati�idades de gestão de resíduos sólidos; normas e diretrizes para a 
disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos, além dos 
meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização.
3.4	 sistema	de	logística	reversa	e	a	responsabilidade		

Pós-consumo

antes da implantação do sistema de logística re�ersa e diante 
da ausência de normas mais claras sobre o tema, ficava a cargo dos 
consumidores encaminhar seus resíduos à destinação final. Ocorre 
que de�ido à falta de informação e regulamentação, estes resíduos 
– inclusi�e os perigosos – eram comumente en�iados para os ser-
�iços públicos de coleta de resíduos juntamente com o lixo domés-
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tico ou irregularmente destinados para locais inadequados (lixões, 
rede de esgoto, etc.). assim, é importante �islumbrar, inicialmente, 
a importante ino�ação trazida por este instrumento de gestão am-
biental, �isto que a legislação pre�ia somente a co-responsabili-
dade pela destinação dos resíduos sólidos gerados nos processos 
produti�os e, portanto, não incluindo, até então, os resíduos que 
seriam gerados após o consumo de um determinado produto.

Nos termos do art. 3º inciso xii da pNrs, a ‘logística re�ersa’ é 
o instrumento de desen�ol�imento econômico e social caracteriza-
do por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 
�iabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor em-
presarial, para reapro�eitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.

No sistema de logística re�ersa, os fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes dos produtos listado no art. 33 da 
pNrs29 de�erão estruturar e implementar medidas que �iabilizem 
o retorno e a destinação ambientalmente adequada destes produtos/
resíduos após o uso pelo consumidor (responsabilidade pós-consu-
mo), de forma independente do ser�iço público de limpeza urbana 
e de manejo dos resíduos sólidos.30 

29 art. 33. são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística re�ersa, me-
diante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do 
ser�iço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes de: i – agrotóxicos, seus resíduos e em-
balagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo 
perigoso, obser�adas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos pre�istas em 
lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do sisnama, do sNvs e do 
Suasa, ou em normas técnicas; II – pilhas e baterias; III – pneus; IV – óleos lubrifi-
cantes, seus resíduos e embalagens; V – lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 
mercúrio e de luz mista; vi – produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

 § 1º Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de 
compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas 
pre�istos no caput serão estendidos a produtos comercializados em embalagens 
plásticas, metálicas ou de �idro, e aos demais produtos e embalagens, conside-
rando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao 
meio ambiente dos resíduos gerados.

30 Conforme já mencionado anteriormente, a lei federal nº 7.802/ 1989, o decre-
to federal nº 4.074/2002, a portaria Normati�a iBama nº 84/1996, a resolu-
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a lista contida no art. 33 da pNrs não é limitati�a ou taxa-
ti�a, �ez que a pNrs permite que o sistema de logística re�ersa 
seja estendido a outros produtos comercializados em embalagens 
plásticas, metálicas ou de �idro, bem como aos demais produtos e 
embalagens em razão do grau e da extensão do impacto à saúde pú-
blica e ao meio ambiente dos resíduos gerados, mediante acordos 
setoriais, regulamentos expedidos pelo poder público ou termos de 
compromisso.

os resíduos gerados após o uso/consumo sujeitos à regra da lo-
gística re�ersa, portanto, de�erão ser de�ol�idos pelos consumido-
res aos comerciantes ou distribuidores, que, por sua �ez, de�erão 
en�iá-los para os fabricantes ou importadores, aos quais incumbe 
a obrigação de dar destinação final ambientalmente adequada para 
os resíduos sólidos. estes resíduos também poderão ser diretamente 
encaminhados pelos consumidores aos fabricantes ou importadores.

para tanto, os fabricantes, importadores, distribuidores e comer-
ciantes dos produtos sujeitos à logística re�ersa de�erão implantar 
procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados; dis-
ponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizá�eis e reciclá�eis; 
atuar em parceria com cooperati�as ou outras formas de associação 
de catadores de materiais reutilizá�eis e reciclá�eis, sem prejuízo 
de ações complementares consideradas necessárias para efeti�ação 
do sistema definidas por norma ou no âmbito do processo de licen-
ciamento ambiental31.  

a obrigação de dar destinação ambientalmente adequada aos 
resíduos gerados pós-consumo ficou a cargo, em última análise, 
dos fabricantes e importadores, agregando obrigações e custos aos 
seus processos produti�os. ocorre que a pNrs inicialmente não 

ção CoNama nº 362/2005, a resolução CoNama nº 401/2008 e resolução 
CoNama nº 416/2009, já regulamenta�am o sistema de logística re�ersa para 
óleos lubrificantes, agrotóxicos, pneus, pilhas e baterias.

31 alternati�a pre�ista na legislação para �iabilização do sistema de logística re-
�ersa é a celebração de acordo das partes interessadas com o titular do ser�iço 
público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos para encarregar-se 
das ati�idades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores 
e comerciantes, as quais deverão ser remuneradas. (art. 33, §7º da PNRS).
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ha�ia delimitado a amplitude desta responsabilidade e quais produ-
tos de�eriam ser recebidos e destinados pelos fabricantes e impor-
tadores. esta limitação da responsabilidade sobre�eio nos termos 
do §2º do art. 18 do Decreto Federal nº 7.404/2010, que estabele-
ceu que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 
ficam responsáveis pela realização da logística reversa no limite da 
proporção dos produtos que colocarem no mercado interno, con-
forme metas progressivas, intermediárias e finais, estabelecidas no 
instrumento que determinar a implementação da logística re�ersa.

Verifica-se que a norma dá margem para que o fabricante e o 
importador sejam responsá�eis, inclusi�e, pelo recebimento de 
produtos pro�enientes de outros fabricantes ou importados por 
terceiros, desde que obser�ada a proporção daquilo que foi pos-
to no mercado por aquela determinada empresa. embora �islum-
bre-se que neste dispositi�o legal o legislador tenha buscado certa 
equidade na limitação da obrigação, impedindo que um pequeno 
fabricante ou importador acabe por responder pela destinação fi-
nal ambientalmente adequada de seus resíduos e também dos seus 
concorrentes em proporções iníquas, por outro lado, a regra des-
considera que em uma mesma categoria podem existir produtos de 
fabricantes di�ersos e com composição e características bastante 
distintas e, portanto, demandar uma solução ambiental diferencia-
da, mais complexa e onerosa. Nestas situações, embora inexista 
disposição legal expressa, entendemos que, por uma questão de ra-
zoabilidade e proporcionalidade, o responsá�el pelos resíduos po-
derá pleitear junto ao órgão ambiental licenciador que seja definida 
a obrigação de receber somente os produtos e resíduos iguais ou 
similares àqueles postos no mercado, excluindo, portanto, aqueles 
que, apesar de se encontrarem na mesma categoria (eletroeletrô-
nicos, pilhas, baterias, agrotóxicos, etc.) possuam características 
distintas relevantes para fins de sua gestão ambiental.

Por fim, vale ressaltar que embora a logística reversa impute ao 
setor produtivo a responsabilidade pela destinação final dos resídu-
os gerados após o uso/consumo dos produtos, para que o sistema se 
torne efeti�o é necessário que a sociedade e os consumidores tam-
bém se conscientizem da sua parcela de responsabilidade, notada-
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mente, a re�isão dos hábitos de consumo e a obrigação de de�ol�er 
os produtos e resíduos na forma da lei. mesmo porque, nos termos 
do art. 33, §4º da PNRS, as pessoas físicas e jurídicas consumido-
ras destes produtos também respondem ci�ilmente pelos e�entuais 
danos causados ao meio ambiente e terceiros, sem prejuízo da res-
ponsabilidade decorrente das infrações administrati�as e criminais 
decorrentes do descumprimento da sua parcela de obrigação.

4.	 consIderações	fInaIs

a pNrs sistematizou as normas esparsas trazendo uma no�a 
luz à questão dos resíduos sólidos, exigindo o en�ol�imento toda a 
sociedade para sua implementação, consolidando conceitos, prin-
cípios, objeti�os e instrumentos necessários à efeti�ação do regra-
mento posto. 

o pgrs, a logística re�ersa e a responsabilidade compartilha-
da, mais do que instrumentos de gestão de obser�ância obrigatória 
para o setor produti�o, constituem �erdadeiros corolários do prin-
cípio do poluidor-pagador, expressamente consignado no art. 6º, 
inciso ii da lei federal nº 12.305/2010, �isto que determinam a 
internalização das externalidades socioambientais negati�as causa-
das por um determinado empreendimento ou ati�idade potencial-
mente poluidora.

Com isso, a pNrs impõe, sobretudo, uma re�isão dos processos 
produtivos a fim de que seja otimizada a utilização dos recursos na-
turais, mediante a escolha da matéria prima e insumos, bem como 
o tratamento, a reutilização e a recuperação dos resíduos atra�és 
de processos tecnológicos disponí�eis e economicamente �iá�eis, 
tendo como norte a não geração e que os rejeitos sejam mínimos 
e tenham o menor potencial poluidor possí�el. Nessa esteira de 
raciocínio, a otimização dos processos produti�os – também sob 
o aspecto socioambiental – poderá implicar na redução de ônus, 
riscos e responsabilidade para o setor produti�o.
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reserva Legal na Pesquisa Mineral:
Análise da Exigência de regularização de 

reserva Legal como Condição  
para a Pesquisa Mineral

gusta�o Niskier1

leonardo pereira lamego2

1.	 Introdução

órgãos públicos ambientais de di�ersos estados brasileiros ado-
taram o entendimento e a prática de exigir, indiscriminadamente, 
a pré�ia regularização/a�erbação da reser�a legal (rl) do imó�el 
rural onde será realizada a ati�idade de pesquisa mineral, como 
condição para deferimento do e�entual licenciamento ambiental 
necessário à pesquisa – ou demais autorizações ambientais corre-
latas desses empreendimentos. 

para fundamentar tal pedido, a administração pública ambien-
tal alega, em regra, que: i) por ser a obrigação de constituição de 
reser�a legal Propoter Rem, apenas imó�eis regularizados esta-
riam aptos a ter desen�ol�ida qualquer ati�idade econômica; ii) 
que a posse decorrente da ati�idade de pesquisa mineral seria su-

1 ad�ogado graduado pela pontifícia uni�ersidade Católica do rio de Janeiro 
(puC-rio), pós-graduado em direito ambiental pela puC-rio, técnico am-
biental em plataformas de petróleo pelo instituto Brasileiro de petróleo (iBp).

2 especialista em direito ambiental, pós-graduado em regime Jurídico dos recur-
sos minerais pela faculdade de direito milton Campos – fdmC, pós-gradua-
do em direito Ci�il e direito processual Ci�il pela fesmp, ex-Conselheiro do 
Conselho estadual de política ambiental do estado de minas gerais – Copam. 
membro colaborador da Comissão de meio ambiente da oaB/mg.
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ficiente para a aplicação do § 10º do art. 16 da Lei 4.771/65 (Códi-
go florestal); iii) que a resolução CoNama nº 369/06 obriga os 
órgãos ambientais a exigir, indiscriminadamente, a compro�ação 
da existência de reser�a legal em qualquer imó�el objeto de pes-
quisa mineral, entre outros pontos.

Contudo, o presente artigo �isa demonstrar juridicamente a ile-
galidade e a falta de razoabilidade em se condicionar o licencia-
mento ou concessão de autorizações ambientais para a ati�idade de 
pesquisa mineral à regularização (ou compro�ação da existência) 
da reser�a legal no imó�el rural de terceiros, bem como demonstrar 
que a responsabilidade e a legitimidade para a�erbação e regulari-
zação da reser�a legal é exigí�el e imputá�el somente ao proprietá-
rio do imó�el, não podendo o inadimplemento dessa obrigação por 
parte de terceiros constituir óbice ao li�re exercício da ati�idade 
mineral, exercida licitamente no interesse nacional.

para fundamentar tais conclusões, analisaremos as característi-
cas da pesquisa mineral, o conceito de posse aplicá�el à pesquisa 
mineral, a natureza da obrigação de constituição de reser�a legal, 
a constituição de reser�a legal na posse, a aplicação da resolução 
CoNama nº 369/06, dentre outros conceitos.

2.	 regIme	jurídIco	da	PesquIsa	mIneral

inicialmente, fundamental a diferenciação entre as ati�idades de 
pesquisa mineral e as ati�idades de la�ra. a ati�idade de pesquisa mi-
neral é regulada pelos arts. 14 e seguintes do decreto-lei 227/67 (Có-
digo de minas). o art. 14 do referido Código assim a conceituou:

art. 14: entende-se por pesquisa mineral a execução dos trabalhos 
necessários à definição da jazida, sua avaliação e determinação da 
exeqüibilidade de seu apro�eitamento econômico.

em síntese, a pesquisa mineral en�ol�e aspectos preliminares 
da ati�idade mineral, com a realização de considerações técnicas e 
econômicas da área objeto da pesquisa, sendo seu principal objeti-
�o o de caracterizar geométrica, qualitati�a e quantitati�amente o 
corpo mineralizado para subsidiar o julgamento quanto à existên-
cia e �iabilidade econômica da exploração da jazida.
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a pesquisa mineral é autorizada por meio de “al�ará de pesqui-
sa”, concedido pelo departamento Nacional de produção mineral 
(dNpm) ao empreendedor mineral interessado. Nas formas do art. 
22 e seguintes do Código de minas, a ati�idade de pesquisa mine-
ral estará limitada ao escopo3 (geográfico, geológico etc.) e prazos4 
pre�istos no al�ará conferido, não podendo o empreendedor mi-
neral extrapolar os limites de sua autorização sob pena de sofrer 
as sanções legais, dentre elas a re�ogação do al�ará ou mesmo a 
negati�a de sua reno�ação.

3 art. 14 entende-se por pesquisa mineral a execução dos trabalhos necessários 
à definição da jazida, sua avaliação e a determinação da exeqüibilidade do seu 
apro�eitamento econômico. (...)

 Art. 25. As autorizações de pesquisa ficam adstritas às áreas máximas que forem 
fixadas em portaria do Diretor-Geral do DNPM.

4 art. 22. a autorização de pesquisa será conferida nas seguintes condições, além 
das demais constantes deste Código: (...)

  iii – o prazo de �alidade da autorização não será inferior a um ano, nem superior 
a três anos, a critério do dNpm, consideradas as características especiais da 
situação da área e da pesquisa mineral objeti�ada, admitida a sua prorrogação, 
sob as seguintes condições (...)

 V – o titular da autorização fica obrigado a realizar os respectivos trabalhos de 
pesquisa, de�endo submeter à apro�ação do dNpm, dentro do prazo de �igência 
do al�ará, ou de sua reno�ação, relatório circunstanciado dos trabalhos, contendo 
os estudos geológicos e tecnológicos quantificativos da jazida e demonstrativos 
da exeqüibilidade técnico-econômica da la�ra, elaborado sob a responsabilidade 
técnica de profissional legalmente habilitado. Excepcionalmente, poderá ser dis-
pensada a apresentação do relatório, na hipótese de renúncia à autorização de que 
trata o inciso II deste artigo, conforme critérios fixados em portaria do Diretor-
Geral do DNPM, caso em que não se aplicará o disposto no § 1º deste artigo.

 art. 29 o titular da autorização de pesquisa é obrigado, sob pena de sanções:
 i – a iniciar os trabalhos de pesquisa:
 a) dentro de 60 (sessenta) dias da publicação do al�ará de pesquisa no diário 

Oficial da União, se o titular for o proprietário do sol ou tiver ajustado com este 
o �alor e a forma de pagamento das indenizações a que se refere o artigo 27 
deste Código; ou,

 b) dentro de 60 (sessenta) dias do ingresso judicial na área de pesquisa, quando 
a a�aliação da indenização pela ocupação e danos causados processar-se em 
juízo.

 II – A não interromper os trabalhos, sem justificativa, depois de iniciados, por 
mais de 3, (três) meses consecuti�os, ou por 120 dias acumulados e não conse-
cuti�os;
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Neste sentido pre�iu o Código de minas:

art. 63. o não cumprimento das obrigações decorrentes das au-
torizações de pesquisa, das permissões de la�ra garimpeira, das 
concessões de la�ra e do licenciamento implica, dependendo da 
infração, em:

i – ad�ertência;

ii – multa; e 

iii – caducidade do título. 

Isto significa dizer, em resumo, que por ter seus limites e prazos 
pre�istos expressamente em lei, podendo ser re�ogado (ou não 
reno�ado) pela administração pública, o al�ará de pesquisa cons-
titui título pro�isório e transitório.

o objeti�o da pesquisa mineral não é a ati�idade de la�ra, mas o 
relatório Circunstanciado, pelo qual se poderá concluir pela �iabi-
lidade técnica e econômica de e�entual Jazida que �enha a ser en-
contrada nos limites do requerimento mineral. Neste sentido dispôs 
o art. 23, c/c com o art. 22, ambos do Código de minas:

art. 22. a autorização de pesquisa será conferida nas seguintes 
condições, além das demais constantes deste Código: 

(...)

V – o titular da autorização fica obrigado a realizar os respectivos 
trabalhos de pesquisa, de�endo submeter à apro�ação do dNpm, 
dentro do prazo de �igência do al�ará, ou de sua reno�ação, relató-
rio circunstanciado dos trabalhos, contendo os estudos geológicos e 
tecnológicos quantificativos da jazida e demonstrativos da exeqüibi-
lidade técnico-econômica da la�ra, elaborado sob a responsabilida-
de técnica de profissional legalmente habilitado. Excepcionalmente, 
poderá ser dispensada a apresentação do relatório, na hipótese de 
renúncia à autorização de que trata o inciso ii deste artigo, conforme 
critérios fixados em portaria do Diretor-Geral do DNPM, caso em 
que não se aplicará o disposto no § 1º deste artigo.

apenas quando recebido e apro�ado o relatório pelo dNpm, 
que tenha concluído pela existência e �iabilidade de determinada 
exploração mineral na área, poderá o empreendedor mineral (con-
forme sua própria con�eniência) requerer concessão de la�ra (ex-
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ploração efeti�a da jazida), nas formas dos artigos 31 e seguintes 
do Código de minas, abaixo transcritos:

art. 31. o titular, uma �ez apro�ado o relatório, terá 1 (hum) ano 
para requerer a concessão de la�ra, e, dentro deste prazo, poderá 
negociar seu direito a essa concessão, na forma deste Código.

art. 32. findo o prazo do artigo anterior, sem que o titular, ou seu 
sucessor, haja requerido concessão de la�ra, caducará seu direito, 
cabendo ao diretor-geral do departamento Nacional da produ-
ção mineral – d. N. p. m. – mediante edital publicado no diário 
Oficial da União, declarar a disponibilidade da jazida pesquisada, 
para fins de requerimento da concessão de lavra.

ou seja, somente após e�entual concessão de la�ra, com a ex-
ploração econômica (explotação do recurso mineral), que passará 
a ati�idade a ser regulada pelos arts. 36 e seguintes do Código de 
minas5. 

via de regra, a ati�idade de pesquisa mineral é isenta de licen-
ciamento ambiental. Neste sentido, no exercício de sua competên-
cia legal6, o Conselho Nacional do meio ambiente – CoNama 
editou a resolução nº 237/97, por meio da qual listou em seu ane-
xo i as ati�idades que dependerão de licenciamento ambiental para 
sua instalação/operação. ao se referir aos empreendimentos mine-
rários, a resolução CoNama nº 237/97 pre�iu:

aNexo 1

atividades ou empreeNdimeNtos suJeitas ao li-
CeNCiameNto amBieNtal

extração e tratamento de minerais

– pesquisa mineral com guia de utilização

– lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficia-
mento

5 art. 36. entende-se por la�ra o conjunto de operações coordenadas objeti�ando 
o apro�eitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais 
úteis que contiver, até o beneficiamento das mesmas.

6 lei 6.938/81. art. 8º Compete ao CoNama: i – estabelecer, mediante proposta do 
iBama, normas e critérios para o licenciamento de ati�idades efeti�a ou potencial-
mente poluidoras, a ser concedido pelos estados e super�isionado pelo iBama;
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– lavra subterrânea com ou sem beneficiamento

– la�ra garimpeira

– perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural

assim, de acordo com o estabelecido na resolução CoNama 
nº 237/97, apenas a pesquisa mineral com guia de utilização7 (ou 
quando causar impactos efeti�os ao meio ambiente) seria passí�el 
de licenciamento ambiental. 

de toda forma, outras autorizações correlatas poderão ser ne-
cessárias em casos específicos, como autorização de supressão de 
�egetação, outorga de recursos hídricos, entre outras.

assim, a ati�idade de pesquisa mineral é procedimento com ob-
jetivo específico de elaboração do Relatório Circunstanciado, pelo 
qual se poderá concluir pela �iabilidade técnica e econômica de 
e�entual Jazida que �enha a ser encontrada nos limites do requeri-
mento mineral, autorizada mediante título temporário e transitório, 
em regra em apenas parte do imóvel superficiário.

3.	 do	conceIto	genérIco	de	Posse	e	da	InexIs-
têncIa	de	Posse	na	PesquIsa	mIneral

Como parte da análise relacionada à inexigibilidade de a�er-
bação de reser�a legal por empreendedor mineral em imó�eis de 
terceiros no curso de pesquisa mineral, fundamental analisar o con-
ceito de posse, conforme estabelece o Código Ci�il Brasileiro.

assim dispõe o art. 1.204 do Código Ci�il quanto ao momento 
em que se adquire a posse:

art. 1204: adquire-se a posse desde o momento em que se torna 
possí�el o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes 
inerentes à propriedade.

7 portaria dNpm nº 144/07: art. 2º denominar-se-á guia de utilização (gu) o 
documento que admitir, em caráter excepcional, a extração de substâncias mine-
rais em área titulada, antes da outorga da concessão de la�ra, fundamentado em 
critérios técnicos, ambientais e mercadológicos, mediante pré�ia autorização do 
dNpm, em conformidade com o modelo-padrão e tabela constantes nos ane-
xos i e ii, respecti�amente, desta portaria.
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deste modo, de acordo com o que expressamente pre�ê o Có-
digo Ci�il, a posse é a efeti�a exteriorização da propriedade, sendo 
adquirida no momento em que há a o exercício de fato de quaisquer 
dos poderes a ela inerentes.

Contudo, o próprio Código Ci�il, em seu art. 1.208, excetua a 
configuração de posse mesmo com o exercício de qualquer um dos 
direitos de propriedade quando da hipótese de “mera permissão”, 
“tolerância” ou “atos �iolentos”. assim dispôs expressamente o re-
ferido art. 1.208:

art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou to-
lerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos �io-
lentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a �iolência ou a 
clandestinidade.

em suma, nas formas do art. 1208 do Código Ci�il, mesmo se 
exercido qualquer um dos poderes inerentes à propriedade, em se 
tratando de ato de permissão ou tolerância, não se configurará a 
posse de tal bem.

Nesta linha, a partir da análise das ati�idades de pesquisa mi-
neral, e especialmente em razão do que expressamente estipula o 
Código de Minas e a legislação cível, verifica-se que o empreen-
dedor mineral, em fase de pesquisa, não exerce a posse do imó�el, 
em razão de decorrer a pesquisa mineral de ato de mera permissão 
do proprietário superficiário.

Conforme já mencionado, a ati�idade de pesquisa mineral está 
pre�ista no Código de minas, sendo regulada por seus artigos 14 
e seguintes. Nas exatas formas pre�istas no Código de minas, a 
ocupação de imó�el de terceiro por empreendedor mineral, para o 
exercício de ati�idades de pesquisa mineral, trata-se de ato de mera 
permissão ou tolerância, aplicando-se ao caso a regra do art. 1.208 
do Código Ci�il, razão pela qual não se pode falar em posse. 

explica-se: de posse do título minerário, o empreendedor de�e 
buscar o proprietário ou possuidor do imó�el para obter a autoriza-
ção para realização das pesquisas, nas exatas formas pre�istas no 
art. 27 do Código de minas, abaixo transcrito.
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art. 27. o titular de autorização de pesquisa poderá realizar os tra-
balhos respecti�os, e também as obras e ser�iços auxiliares neces-
sários, em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos 
pelas áreas a pesquisar, desde que pague aos respecti�os proprietá-
rios ou posseiros uma renda pela ocupação dos terrenos e uma in-
denização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos 
trabalhos de pesquisa, obser�adas as seguintes regras:

Note-se que quando da referida autorização de pesquisa mine-
ral, o proprietário ou possuidor do imó�el não perde ou transfere 
qualquer direito seu referente à propriedade ou posse ao empreen-
dedor mineral. o proprietário ou possuidor permanece no imó�el, 
exercendo seus poderes a ele inerentes, permitindo ou tolerando 
exclusi�amente o acesso ao imó�el pelo empreendedor mineral 
para realização da pesquisa mineral. 

Não por outro moti�o que em nenhum momento o Código de 
minas faz qualquer menção à necessidade de imissão dos titulares 
de al�ará de pesquisa na posse dos imó�eis de terceiros. ao con-
trário. quando caracterizada a resistência de e�entual proprietário 
superficiário de imóvel ao acesso pelo empreendedor mineral, o 
próprio art. 27 do Código de minas, acima mencionado, pre�ê pro-
cedimento judicial específico para fins de se obter permissão para 
realização das ati�idades de pesquisa. assim dispõem os incisos 
vi, vii, xi e xii do referido artigo:

vi – se o titular do al�ará de pesquisa, até a data da transcrição do 
título de autorização, não juntar ao respecti�o processo pro�a de 
acordo com os proprietários ou posseiros do solo acerca da renda 
e indenização de que trata este artigo, o diretor-geral do d. N. p. 
m., dentro de 3 (três) dias dessa data, en�iará ao Juiz de direito 
da Comarca onde esti�er situada a jazida, cópia do referido título;

vii – dentro de 15 (quinze) dias, a partir da data do recebimento 
dessa comunicação, o Juiz mandará proceder à a�aliação da renda 
e dos danos e prejuízos a que se refere este artigo, na forma pres-
crita no Código de processo Ci�il;

(...)

xi – Julgada a a�aliação, o Juiz, dentro de 8 (oito) dias, intimará 
o titular a depositar quantia correspondente ao �alor da renda de 2 
(dois) anos e a caução para pagamento da indenização;
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xii – feitos esses depósitos, o Juiz, dentro de 8 (oito) dias, intima-
rá os proprietários ou posseiros do solo a permitirem os trabalhos 
de pesquisa, e comunicará seu despacho ao diretor-geral do d. N. 
p. m. e, mediante requerimento do titular da pesquisa, às autorida-
des policiais locais, para garantirem a execução dos trabalhos;

Com efeito, o Código de minas estabelece de forma expressa 
que o instrumento apto ao ingresso do empreendedor mineral em 
imó�eis de terceiros, seja administrati�a ou judicial, é a permissão, 
e não a imissão em posse.

saliente-se que o uso do termo “permitir” não se tratou de mera 
opção terminológica, mas conceitual legislati�a. isto porque, ao 
tratar da ati�idade de la�ra, este mesmo Código de minas indicou, 
de forma expressa, que será o titular do diploma minerário de la�ra 
imitido na posse, seja por �ia administrati�a ou judicial.

assim pre�iram os arts. 44 e seguintes do Código de minas:

44. o titular da concessão de la�ra requererá ao dNpm a posse da 
Jazida, dentro de no�enta dias a contar da data da publicação da 
respectiva portaria no Diário Oficial da União.

(...)

art. 45. a imissão de posse processar-se-á do modo seguinte:

i – serão intimados, por meio de ofício ou telegrama, os conces-
sionários das minas limítrofes se as hou�er. Com 8 (oito) dias de 
antecedência, para que, por si ou seus representantes possam pre-
senciar o ato, e, em especial, assistir à demarcação; e,

(...)

art. 46 Caberá recurso ao ministro das minas e energia contra a 
imissão de posse, dentro de 15 (quinze) dias, contados da data do 
ato de imissão.

parágrafo único. o recurso, se pro�ido, anulará a imissão de posse.

assim, o Código de minas estabeleceu duas formas de possibi-
litar a inter�enção em imó�el de terceiros para ati�idades minerá-
rias. No caso de pesquisa mineral, a permissão (onerosa, gratuita, 
extrajudicial ou judicial); enquanto no caso de la�ra, a imissão efe-
ti�a na posse. 
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e não poderia ser diferente, pois quando da execução de traba-
lhos de pesquisa mineral não há por parte do empreendedor mine-
ral a necessidade de posse plena do imó�el, eis que seus ser�iços se 
limitam, por força de lei, ao escopo de sua autorização administra-
ti�a (muitas �ezes ocupando áreas restritas dentro do imó�el). Há, 
por parte do empreendedor mineral, exclusi�amente a necessidade 
de acessar o imóvel para fins de execução dos trabalhos de pesqui-
sa, que inclusi�e não se dará, necessariamente, de forma contínua.

Já na ati�idade de la�ra, será necessária a efeti�a posse das áreas 
situadas no(s) imó�el(eis) onde será instalada a mina pelo empre-
endedor mineral, tendo em vista a natureza definitiva e/ou contínua 
e duradoura de sua intervenção no imóvel superficiário.

Destarte, somente depois de finalizada a pesquisa, confirmada 
a existência de minério; a �iabilidade econômica da la�ra e se a 
área for objeto de concessão específica para lavra, que passará o 
empreendedor mineral a deter o interesse de receber a posse efeti�a 
do imó�el, exercendo, de fato, alguns dos direitos à propriedade, 
como uso, gozo e fruição. 

este é o entendimento da doutrina e jurisprudência. a título de 
exemplo, quando da análise do mencionado procedimento judicial 
pre�isto no art. 27 do Código de minas de permissão de uso do 
imóvel superficiário para pesquisa mineral, Thiago Thomaz Siue-
�es pessoa obser�a:

feitos os depósitos, o Juiz intimará, no prazo de 08 (oito) dias, os 
proprietários ou posseiros para permitirem os trabalhos de pesqui-
sa, bem como comunicará o dNpm sobre se despacho e, a reque-
rimento do titular da pesquisa, às autoridades policiais locais, para 
garantirem a execução dos trabalhos.

aqui cabe um parênteses: não se trata de imissão de posse, mas per-
missão de intervenção da área, a fim de promover a pesquisa, sendo 
que o direito de adentrar na área não se confunde com a posse.

No mesmo sentido, o e. supremo tribunal federal (stf), ainda 
em 1951, em acórdão paradigma, se pronunciou quanto à diferença 
dos efeitos decorrentes da autorização de pesquisa e da concessão 
de lavra em relação à posse do imóvel superficiário:
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Nem poderia ser�ir de título hábil, à imissão da posse, um decreto 
autorizando ‘pesquisa’ de jazidas minerais. para isso bastaria con-
siderar o caráter transitório da autorização, �álida por dois anos 
(art. 169 n. ii); a caducidade se o concessionário não iniciar os 
trabalhos dentro de seis meses (art. 24, inc. ii). dentro dos limites 
tradicionais, foi mantido o interdito adipiscendae possessionis.

demais, a autorização para pesquisa não importa necessariamente 
em conceder a la�ra. longo e detalhado é o processo de habilita-
ção ao pedido de concessão de la�ra, também obtido por �ia de ato 
de autoridades públicas.

em tal caso é que o legislador concede a imissão de posse pelo 
departamento Nacional de produção, sendo requerido pelo con-
cessionário. (re nº 8475/mg)

mesmo que ainda sob a tutela do antigo Código de minas, fato 
é que o e. stf já entedia que a natureza transitória e precária da 
autorização para pesquisa mineral conflita com o conceito de pos-
se. Não só isso. o e. stf entendeu que o Código de minas pre�ê 
que a posse propriamente dita recairia exclusi�amente quando da 
hipótese de la�ra – disposição legal esta que se mante�e integral-
mente no Código de minas atual, conforme já demonstrado.

saliente-se, exclusi�amente, que o fato da não caracterização 
da posse – pela aplicação do art. 1.208 do Código Ci�il, não im-
pede que o empreendedor mineral defenda, mesmo que judicial-
mente, a área objeto de sua autorização de pesquisa de inter�en-
ções ilegais de terceiros, quando �enham a impedir a realização 
da pesquisa8. 

desta forma, resta claro que quando do desen�ol�imento de ati-
�idade de pesquisa mineral, por força expressa de lei, o instrumento 
legal apto a autorizar a ati�idade em área de terceiro é a permissão 
ou a tolerância (onerosa ou não). 

8 quanto a tal ponto, fundamental destacar que a jurisprudência �em admitindo 
ações possessórias por parte de empreendedores minerais, quando da necessi-
dade de proteção da área objeto da pesquisa – como nos casos de in�asão, etc. 
mesmo reconhecendo o direito do empreendedor em defender a área objeto da 
pesquisa mineral, entendemos que a ação possessória não é a juridicamente mais 
adequada.
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e em se tratando de permissão ou tolerância, podemos concluir 
que se aplica o disposto no art. 1.208 do Código Ci�il à espécie, 
não se configurando posse do empreendedor mineral no imóvel 
atingido pela pesquisa. 

4.	 InexIstêncIa	do	dever	de	averbação	ou	
comProvação	de	exIstêncIa	de	reserva	legal	
em	Imóvel	de	terceIros	Pelo	emPreendedor	
mIneral	quando	em	atIvIdade	de	PesquIsa	
mIneral

demonstrada a não caracterização de posse para a ati�idade de 
pesquisa mineral – eis que decorrente de mera autorização (mesmo 
que judicial), aplicando-se o que estabelece o art. 1.208 do Código 
Ci�il, adentremos no principal objeto do presente estudo.

Rememorando o objeto específico do presente estudo, trata-se 
de análise da legalidade da exigência, por parte da administração 
pública, de a�erbação de reser�as legais pelo pesquisador mi-
neral em imó�eis de terceiros, como condição e/ou condicionante 
para concessão das licenças ambientais, autorizações de supressão 
ou demais autorizações correlatas que e�entualmente se apliquem 
para a ati�idade de pesquisa mineral. tais exigências são absoluta-
mente descabidas, conforme se passará a demonstrar. 
4.1.	da	Inexistência	do	dever	de	averbação	de	reserva	legal	

em	Imóvel	de	terceiros	pelo	empreendedor	mineral

O art. 1º, § 2º, inciso III do Código Florestal (Lei Federal nº 
4.771, de 15 de setembro de 1965, com redação dada pela medida 
Provisória nº 2.166-67/2001), define como reserva legal a “área 
localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetu-
ada a de preser�ação permanente, necessária ao uso sustentá�el 
dos recursos naturais, à conser�ação e reabilitação dos processos 
ecológicos, à conser�ação da biodi�ersidade e ao abrigo e proteção 
de fauna e flora nativas.” 

o art. 16 do Código florestal ainda estabelece como regra geral a 
possibilidade da supressão das florestas e outras formas de vegetação 
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nativas, desde que não estejam classificadas como áreas de preserva-
ção permanente, não estejam submetidas ao regime de utilização limi-
tada ou protegidas por legislação específica. Esta regra geral, entretan-
to, somente é aplicá�el quando obser�adas as áreas de reser�a legal 
mínimas definidas nos incisos I a IV 9 do citado dispositi�o, a saber: 

Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalva-
das as situadas em área de preser�ação permanente, assim como 
aquelas não sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto 
de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que 
sejam mantidas, a título de reser�a legal, no mínimo:

I – oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de flo-
resta localizada na amazônia legal; 

ii – trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área 
de cerrado localizada na amazônia legal, sendo no mínimo �inte 
por cento na propriedade e quinze por cento na forma de compen-
sação em outra área, desde que esteja localizada na mesma micro-
bacia, e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo; 

III – vinte por cento, na propriedade rural situada em área de flo-
resta ou outras formas de �egetação nati�a localizada nas demais 
regiões do país; e

iv – �inte por cento, na propriedade rural em área de campos ge-
rais localizada em qualquer região do país.

Dessa sorte, a reserva florestal legal – ou simplesmente reserva 
legal – corresponde ao percentual mínimo de uma propriedade, le-
galmente definido de acordo com o ecossistema ou região do País 
em que ela está situada, submetida a um regime próprio de utiliza-
ção, no qual não é permitida, a princípio, a supressão de �egetação, 
sendo possível apenas a sua utilização em regime de manejo flores-
tal sustentável (art. 16, § 2º do Código Florestal).

Sua localização, no interior de cada imóvel rural, será definida 
pelo órgão ambiental estadual ou, mediante con�ênio, pelo órgão 
municipal de meio ambiente ou outra instituição de�idamente ha-
bilitada para tanto (art. 16, § 4º do Código Florestal). 

9 aNtuNes, paulo de Bessa. Direito Ambiental. 10. ed. rio de Janeiro: lumen 
Júris, 2007, p. 541.
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o Código florestal estabelece, ainda, a obrigação do proprietá-
rio rural a�erbar a reser�a legal à margem da matrícula do imó�el, 
sendo �edada a alteração de sua destinação, nos casos de transmis-
são a qualquer título, de desmembramento e de retificação da área 
da propriedade (art. 16, § 8º do Código Florestal).

Nesse sentido, a obrigatoriedade de se respeitar os limites mí-
nimos da reser�a legal insere-se entre as disposições destinadas a 
conformar o exercício das faculdades inerentes ao domínio à sua 
função socioambiental. Com efeito, se a Constituição da república 
incluiu a propriedade no rol dos direitos e garantias fundamentais 
dos indi�íduos (art. 5º, inciso xxii), condicionou seu exercício, 
porém, ao atendimento da sua função social (inciso xxiii do mes-
mo artigo). Verifica-se, portanto, que o próprio texto constitucional 
fez constar de di�ersos dispositi�os a noção de função socioam-
biental da propriedade, merecendo destaque os arts. 170, inciso vi 
e 186, inciso ii, citados alhures.

resta claro, portanto, que o regime constitucional brasileiro 
consagrou o regime da “utilização equilibrada” dos recursos am-
bientais,10 no qual o exercício da li�re iniciati�a de�e ter sempre 
como limite a preser�ação do meio ambiente ecologicamente equi-
librado, consagrado no art. 225, caput, da Constituição como “bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”. 

por se tratar de uma obrigação decorrente do próprio concei-
to de propriedade rural, a Reserva Legal é classificada como uma 
obrigação propter rem (�inculada à propriedade), na qual em qual-
quer hipótese de imó�eis rurais será de�ida por seu proprietário, 
mediante a�erbação em cartório de registro de imó�eis. por se tra-
tar de uma obrigação propter rem, a priori, apenas seu titular efeti-
�o possui legitimidade para cumpri-la.

Este é o entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência. As-
sim leciona paulo de Bessa antunes11:

10 aNtuNes, paulo de Bessa. Direito Ambiental. 6. ed. rio de Janeiro: lúmen 
Juris, 2002, p. 282.

11 aNtuNes, paulo de Bessa. Direito Ambiental. 10. ed. rio de Janeiro: lumen 
Juris, 2007, p. 537-538.
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a reser�a legal é uma obrigação que recai diretamente sobre o pro-
prietário do imó�el, independentemente de sua pessoa ou forma 
pela qual tenha adquirido a propriedade; desta forma, ela está um-
bilicalmente ligada à própria coisa, permanecendo aderida ao bem. 
o proprietário, para se desonerar da obrigação, necessita, apenas, 
renunciar ao direito real que possui, mediante a utilização de qual-
quer uma das formas legais aptas para transferir a propriedade. o 
Código florestal, neste particular, não ino�ou em nosso direito. 
Com efeito, o Código Ci�il brasileiro desde há muito reconhe-
ce obrigações de tal natureza. (...) efeti�amente, a reser�a legal é 
uma característica da propriedade florestal que se assemelha a um 
ônus real que recai sobre o imó�el e que obriga o proprietário e 
todos aqueles que �enham a adquirir tal condição, quaisquer que 
sejam as circunstâncias. trata-se de uma obrigação “in rem”, “ob” 
ou “propter rem”, ou seja, uma obrigação real ou mista.

Neste mesmo sentido, em acórdão paradigma, o e. tribunal de 
Justiça do estado de são paulo assim se manifestou – com menção 
expressa ao posicionamento do e. superior tribunal de Justiça so-
bre a matéria:

esta Câmara reconhece a imprescindibilidade de delimitação, de-
marcação, a�erbação e zelo permanente pela reser�a legal, tudo 
a cargo do proprietário, que também é responsá�el pela tutela do 
meio ambiente. e, nesse ponto, alinha-se à melhor orientação do 
e. superior tribunal de Justiça, que é exemplo o v. acórdão rela-
tado pelo eminente ministro João otavio de NoroNHa “a 
legislação que determina a separação de parte das propriedades ru-
rais para constituição da reser�a legal ad�ém de uma feliz e neces-
sária consciência ecológica que �em tomando corpo na sociedade 
em razão dos efeitos dos desastres naturais ocorridos ao longo do 
tempo, resultado da degradação do meio ambiente efetuada sem 
limites pelo homem. tais conseqüências nefastas, paulatinamen-
te, le�am à conscientização de que os recursos naturais de�em se 
utilizados com equilíbrio e preser�ados em intenção da boa quali-
dade de �ida das gerações �indouras”.

a moderna �isão do direito ambiental não colide com mais dog-
mático positi�ismo, pois a reser�a legal tem a natureza de obri-
gação propter rem e adere ao domínio e ao título, des�inculan-
do-se da função econômica por que optou o titular. é irrecusá�el, 
obrigatória, exigí�el sem qualquer tergi�ersão ou exceção. é uma 
obrigação que tem a mesma duração do direito real, ainda que 
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�ariem os titulares, pois a �ida humana é frágil e efêmera. resp 
195 274-pr, j 4 2005

(...) 

o segundo argumento da ilustrada procuradoria geral da Justiça é 
de que existe e �ige a obrigação de a�erbação da reser�a legal. o 
Código florestal a explicita. e não atribui ao poder público essa 
obrigação. pois é ínsita à titularidade dominial. só o dono quem 
registra, sabem até os jejunos em direito. e o registro pode não 
ser um ato simples, pois confere segurança jurídica, mas requer 
às �ezes complexidade, justamente para garantir a higidez da pro-
priedade ao seu titular.

(Câmara especial de meio ambiente. tJ/sp apelação Cí�el nº 
402 646 5/7-00-são Carlos. relator des. renato Nalini. Julgado 
em 29 de junho de 2006).

inúmeros são os precedentes no mesmo sentido no e. stJ, indi-
cando pela natureza propter rem (e conseqüente obrigação �incula-
da ao proprietário) de a�erbação de reser�a legal. são eles:

proCessual Civil e amBieNtal. reserva legal. 
Novo proprietário.

legitimidade passiva. 1. em se tratando de reser�a legal, 
com limitação ao direito de propriedade imposta por lei (Código 
florestal), o no�o adquirente assume o ônus de manter a cobertura 
�egetal, tornando-se responsá�el pela sua recomposição, mesmo 
que não tenha contribuído para de�astá-la, pois se trata de obri-
gação propter rem.

2. É pacífico o entendimento do STJ quanto à legitimidade passiva 
do no�o proprietário para responder à ação Ci�il pública que �isa 
a cobrar o reflorestamento de Reserva Legal. 

(stJ. 2ª turma. resp. 453875 / pr. ministro HermaN BeNJa-
miN. dJe 11/11/2009)

No mesmo sentido:

a reser�a legal é medida necessária à proteção do meio ambien-
te, e a sua a�erbação à margem da matrícula do imó�el constitui 
obrigação propter rem, independentemente de haver floresta ou 
outra �egetação nati�a no local, nos termos dos arts. 16 e 44 da lei 
4.771/1965. precedentes do stJ.
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(stJ. 2ª turma. resp 105922/sp. ministro HermaN BeNJa-
miN. dJe 04/05/2009)

o tribunal de Justiça do estado de minas gerais, reforçando 
tal entendimento, já se manifestou inclusi�e no sentido de exigir 
a anuência de todos os proprietários condôminos de um mesmo 
imó�el, para a�erbação da rl em imó�el rural, declarando a im-
possibilidade de apenas um dos proprietários fazê-lo pretendendo 
a supressão da manifestação da �ontade dos demais. tal decisão 
evidencia a inflexibilidade da norma e a absoluta impossibilidade 
de qualquer um, que não o proprietário do imó�el rural, realizar a 
a�erbação de reser�a legal na matrícula do imó�el.

Condomínio. imó�el sob condomínio clássico. pretensão de um 
dos condôminos, só por si, de a�erbação de área, para reser�a le-
gal. impossibilidade. Necessário e imprescindí�el, a anuência dos 
demais condôminos, sob consenso unânime. alcance da norma do 
artigo 628 do C.Ci�il. sentença mantida. apelos impro�idos. sú-
mula: negaram pro�imento. (proc. nº 1.0000.00.236297-8/000(1) 
relator: isaliNo lisBôa data do Julgamento: 29/08/2002 
data da publicação: 20/09/2002)

ou seja, resta e�idente que a a�erbação de reser�a legal se 
trata de obrigação propter rem, oponí�el apenas e exclusi�amente 
ao titular do imó�el rural – não possuindo qualquer terceiro, que 
não o titular efeti�o da área, legitimidade para dar cumprimento à 
referida obrigação. 

Desta forma, é possível afirmarmos que não se pode exigir 
de empreendedor mineral, quando da realização de ati�idade de 
pesquisa mineral em imó�el de terceiros, a obrigação de a�erbar 
reser�a legal como condição para a concessão de licenças ou au-
torizações e�entualmente necessárias, �ez que tal obrigação recai 
exclusi�amente sobre o proprietário do imó�el. 
4.2	 da	reserva	legal	na	Posse	e	espírito	da	lei	–	§	10º	do	art.	

16	do	código	florestal

quando da hipótese de posse, o Código florestal pre�iu igual-
mente a obrigatoriedade de constituição de reser�a legal. Con-
tudo, o próprio Código florestal reconhece a impossibilidade de 
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a�erbação de tal reser�a por aquele que não é o titular efeti�o da 
área, determinando que em tais hipóteses seja a reser�a legal cons-
tituída mediante a celebração de “termo de ajustamento de Condu-
ta”, conforme estabelecido no § 10º do art. 16, abaixo transcrito.

Art. 16. (…) § 10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Ter-
mo de Ajustamento de Conduta, firmado pelo possuidor com o ór-
gão ambiental estadual ou federal competente, com força de título 
executi�o e contendo, no mínimo, a localização da reser�a legal, 
as suas características ecológicas básicas e a proibição de supres-
são de sua �egetação, aplicando-se, no que couber, as mesmas dis-
posições pre�istas neste Código para a propriedade rural.

e é com base no referido artigo que a administração pública 
ambiental �em exigindo, de pesquisadores minerais, a constitui-
ção de reser�a legal mediante a celebração de taC como condi-
ção (ou condicionante) de licenças ambientais (ou demais autoriza-
ções correlatas) para a ati�idade de pesquisa. 

Neste sentido rememore-se que, conforme debatido, não há, 
nos casos de pesquisa mineral, o exercício da posse pelo empre-
endedor mineral. todas as pesquisas são realizadas mediante mera 
permissão (administrati�a ou judicial) ou tolerância, sendo a hipó-
tese enquadrada no artigo 1.208 do Código Ci�il.

Não ha�endo o exercício da posse pelo pesquisador mineral, é 
possível afirmarmos que não se aplica à pesquisa mineral o dispos-
to no § 10º do art. 16 do Código Florestal. 

desta forma, não se pode exigir a constituição de reser�a le-
gal pelo empreendedor mineral, seja em razão de tal obrigação ser 
propter rem – não podendo o empreendedor mineral a�erbar ou 
constituir obrigação permanente em face da propriedade de tercei-
ros – seja em razão do não exercício da posse, não se aplicando o 
disposto no § 10º do art. 16 do Código Florestal.

de toda forma, mesmo que se pudesse falar no exercício da 
posse de imó�el pelo pesquisador mineral, a posse descrita no re-
ferido § 10º do art. 16 do Código Florestal não deve ser entendida 
como a posse precária e temporal (o que seria o caso dos empreen-
dimentos de pesquisa mineral), mas sim, a posse “definitiva” com 
ânimo de proprietário por quem a exerce.
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Tal afirmação é possível em análise do espírito da lei expresso 
no mencionado art. 16, e seus parágrafos, do Código florestal.

Conforme analisado, a reser�a legal é instituto de natureza 
perpétua. Neste sentido, dispôs expressamente o § 8º do já mencio-
nado art. 16 do Código florestal:

Art. 16. (…) § 8º. A área de reserva legal deve ser averbada à mar-
gem da inscrição de matrícula do imó�el, no registro de imó�eis 
competente, sendo �edada a alteração de sua destinação, nos casos 
de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retifi-
cação da área, com as exceções pre�istas neste Código.

deste modo, uma �ez a�erbada a reser�a legal, a mesma 
acompanhará perpetuamente o título do imó�el. e é neste contexto 
que deve ser interpretado o § 10º do art. 16 do Código Florestal. 

ao pre�er a necessidade de constituição de reser�a legal em 
hipótese de posse, e�idente que está a lei tratando daquele pos-
suidor com ânimo de proprietário, permanente. trata daquela pos-
se que pode ser entendida como “pré�ia à própria constituição da 
formal da propriedade” em fa�or do possuidor. tal pre�isão é uma 
exceção à regra geral do exercício das prerrogati�as do direito de 
propriedade e, conseqüentemente, da legitimação para oneração de 
imó�eis e, por isso, de�e ser analisada de forma excepcional e �in-
culada ao espírito do Código florestal. 

seria o caso, por exemplo, do posseiro que em razão de ques-
tões fundiárias diversas, não possui o título definitivo do imóvel; 
do possuidor em processo de usucapião de imó�el; do posseiro de 
área in�adida, em processo de regularização, dentre tantos outros 
exemplos que pre�ejam hipóteses de posse permanente, com pers-
pecti�a de consolidação da propriedade. tal instituto, desta forma, 
prima a impedir que a ausência de título formal obste a consolida-
ção da reser�a legal como instrumento de política de preser�ação 
ambiental em face daqueles que exercem a posse com ânimo de 
propriedade. 

e é neste sentido que qualquer hipótese de �inculação de reser-
�a legal à posse precária contraria formalmente a exegese do art. 
16 e o espírito da lei relacionado à perpetuidade de tal instituto. 
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ora. o possuidor precário não possui legitimidade para contrair 
obrigações permanentes em face da propriedade de terceiro, ainda 
mais aquela considerada “propter rem”; poderia o possuidor pre-
cário, exclusivamente, contrair obrigações limitadas à finalidade (e 
ao termo) da posse que exerce. No caso específico da pesquisa mi-
neral, uma �ez detendo o empreendedor mineral al�ará de pesqui-
sa, precário e pro�isório por natureza, e mesmo que se entendesse 
deter ele a “posse” do imó�el, e�idente que tal posse seria exercida 
exclusi�amente em área limitada pelo escopo de sua autorização 
(não necessariamente o imó�el como um todo) e pelo prazo de 
�igência atribuído por lei. 

ao se exigir a constituição de reser�a legal mediante termo 
de ajustamento de Conduta nestes casos, em �erdade estar-se-ia 
criando uma reser�a legal precária, sem caráter de perpetuidade, 
o que naturalmente afronta os princípios e a natureza do instituto 
da reser�a legal criado pelo Código florestal.

desta forma, podemos concluir que a posse mencionada no 
§10º do art. 16 do Código Florestal é a posse prévia à constituição 
formal da propriedade em face do possuidor, e não a posse precária 
ou provisória. E neste mesmo sentido, o referido §10º não se apli-
caria à hipótese de pesquisa mineral.

o que se poderia exigir do possuidor precário, ou do pesquisa-
dor mineral, em caso de inexistência de reser�a legal no imó�el 
objeto da posse ou pesquisa, seria o compromisso de não inter�ir 
naquele percentual destinado à reser�a legal do imó�el, enquanto 
durar sua posse, o título ou permissão. 

5.	 da	ImPossIbIlIdade	de	exIgêncIa	de	comPro-
vação	de	averbação	de	reserva	legal	Para	
atIvIdades	mIneraIs

Definida a inexistência da obrigação de o empreendedor mine-
ral a�erbar ou constituir (mediante taC) reser�a legal em imó-
�eis de terceiros, passemos à análise da questionada necessidade 
de compro�ação da existência de reser�a legal nos referidos imó-
�eis, como condição para licenças ou autorizações di�ersas rela-
cionadas à pesquisa mineral.
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Conforme já mencionado, órgãos da administração pública 
(ambiental e mineral), quando não exigem a a�erbação ou consti-
tuição de reser�a legal em imó�eis de terceiros, exigem a com-
pro�ação de a�erbação de reser�a legal por parte do pesquisador 
mineral, com fins de concessão de autorizações diversas para as 
ati�idades de pesquisa. tal exigência teria com um de seus funda-
mentos o § 7º do artigo 7º da Resolução CONAMA nº 369/06, que 
conforme entendimento de tais órgãos, regulamentaria o licencia-
mento ambiental da ati�idade de pesquisa mineral. 

entretanto, ao contrário do que sustentam os órgãos ambien-
tais, a resolução CoNama nº 369/06, conforme seu preâmbulo 
e comandos nela incertos, trata exclusi�amente de “(...) casos ex-
cepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto 
ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegeta-
ção em Área de Preservação Permanente – APP”.

pre�ê o artigo 1º de referida resolução:

Art. 1º Esta Resolução define os casos excepcionais em que o ór-
gão ambiental competente pode autorizar a inter�enção ou supres-
são de �egetação em área de preser�ação permanente – app para 
a implantação de obras, planos, ati�idades ou projetos de utilidade 
pública ou interesse social, ou para a realização de ações conside-
radas e�entuais e de baixo impacto ambiental.

objeti�amente, portanto, a referida norma somente se aplica 
para casos de inter�enção ou pedido de autorização de supressão 
em áreas de app na hipótese de empreendimentos de utilidade pú-
blica ou interesse social. Neste mesmo sentido, quando de ati�ida-
des minerais fora de áreas de app, ou em casos em que não haja 
supressão de �egetação na pesquisa mineral, não há que se falar na 
aplicação da referida resolução.

Especificamente quanto à pesquisa mineral, assim previu o § 7º 
do art. 7º da resolução:

art. 7º a inter�enção ou supressão de �egetação em app para a 
extração de substâncias minerais, obser�ado o disposto na seção 
I desta Resolução, fica sujeita à apresentação de Estudo Prévio de 
impacto ambiental-eia e respecti�o relatório de impacto sobre 
o meio ambiente-rima no processo de licenciamento ambiental, 
bem como a outras exigências, entre as quais:
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(...)

§ 7º No caso de atividades de pesquisa e extração de substâncias 
minerais, a compro�ação da a�erbação da reser�a legal, de que 
trata o art. 3º, somente será exigida nos casos em que:

i – o empreendedor seja o proprietário ou possuidor da área;

ii – haja relação jurídica contratual onerosa entre o empreendedor 
e o proprietário ou possuidor, em decorrência do empreendimento 
minerário.

e o mencionado art. 3º da resolução CoNama nº 369/06 dis-
põe:

art. 3º a inter�enção ou supressão de �egetação em app somente 
poderá ser autorizada quando o requerente, entre outras exigên-
cias, compro�ar: (...)

iii – a�erbação da área de reser�a legal;

Ou seja, o § 7º do art. 7º da Resolução CONAMA nº 369/06 
trata exclusi�amente de hipóteses de solicitação de inter�enção ou 
autorização de supressão de �egetação em app no curso da pesqui-
sa mineral. 

Não só. mesmo quando aplicada (nas hipóteses de inter�enção 
em APP), a obrigação constante do referido § 7º do art. 7º – neces-
sidade de compro�ação de a�erbação de reser�a legal em imó�el 
de terceiros para fins de Pesquisa Mineral, somente será exigível 
quando o empreendedor mineral for proprietário ou possuidor da 
área, ou quando haja relação jurídica onerosa entre o empreende-
dor mineral e o proprietário superficiário (ou possuidor) em decor-
rência do empreendimento minerário.

Nestes casos, em hipótese de autorização de pesquisa pelo su-
perficiário do imóvel por instrumento gratuito, ou no caso de per-
missão judicial, a resolução CoNama nº 369/06 não exige do 
empreendedor mineral a compro�ação de regularidade do imó�el 
no que se refere a reser�a legal.

Desta forma, é possível afirmarmos que a Resolução CONAMA 
nº 369/06 não se aplica a casos de pesquisa mineral, quando ausen-
te supressão de �egetação ou inter�enção em app, não podendo o 
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órgão ambiental exigir do empreendedor mineral compro�ação de 
existência de Reserva Legal para fins de autorizar qualquer ativida-
de de pesquisa mineral fora de suas áreas de app.

Neste mesmo sentido, mesmo quando aplicá�el, a referida re-
solução limita sua incidência às hipóteses em que o empreendedor 
seja proprietário ou possuidor da área ou haja relação jurídica one-
rosa entre o empreendedor mineral e o proprietário (ou possuidor) 
em decorrência do empreendimento minerário.

6.	 da	ImPossIbIlIdade	de	se	ImPedIr	o	desenvol-
vImento	de	atIvIdade	de	utIlIdade	PÚblIca

Por fim, independente da fundamentação legal da exigência por 
parte do órgão da administração pública, aspectos adicionais de-
sautorizam a exigência de a�erbação da reser�a legal, ou a com-
pro�ação de sua existência pelo empreendedor mineral, como con-
dição para a concessão de autorizações ou licenças di�ersas para 
a ati�idade de pesquisa mineral – mesmo nos casos de hipótese 
de incidência da resolução CoNama nº 369/06. são eles: (i) o 
caráter de utilidade pública da ati�idade de mineração, exercida no 
interesse nacional, mediante autorização ou concessão da união, 
ii) a rigidez locacional do empreendimento minerário, e; iii) o alto 
risco econômico da ati�idade.

quanto ao caráter de utilidade pública, a mineração constitui 
ati�idade essencial e indissociá�el a manutenção e ao desen�ol�i-
mento da sociedade moderna. em �ista dessa característica, o or-
denamento contempla que a ati�idade de mineração será realizada 
no interesse nacional, nos termos do art. 176, §1º da Constituição 
federal da república de 1988. por sua �ez, o art. 5º do decreto-lei 
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, confere à ati�idade de mineração 
o caráter de utilidade pública. No mesmo sentido, o art. 1º, §2°, in-
ciso iv, do Código florestal c/c com o art. 2º, inciso i, alínea “c” da 
resolução CoNama nº 369/06, também contemplam a extração 
mineral como sendo ati�idade de utilidade pública.12 

12 (Código Florestal) “Art. 1º (...) § 2º Para os efeitos deste Código, entende-
se por: iv – utilidade pública (...) c) demais obras, planos, ati�idades ou 
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por tratar-se de ati�idade essencial para o desen�ol�imento da 
sociedade, a regulamentação da ati�idade de mineração, em especial 
o decreto-lei nº 227/67 (Código de mineração) e o decreto federal 
nº 62.934/68, fomentam a exploração e o apro�eitamento dos re-
cursos minerais, assegurando ao minerador as garantias necessárias 
para a realização de sua ati�idade em prol do interesse nacional.

Quanto à rigidez locacional, a mesma resta configurada na evi-
dente impossibilidade de o empreendedor/minerador escolher o lo-
cal onde irá exercer a sua ati�idade produti�a / pesquisa mineral. a 
pesquisa, e a posterior la�ra, necessariamente será realizada onde 
ocorre a jazida – ou seja, no local de sua ocorrência geológica na-
tural. em razão dessa peculiaridade, não é possí�el exigir alterna-
ti�a locacional quanto ao local de exploração da jazida e tampouco 
exigir que o minerador escolha ou pri�ilegie este ou aquele imó�el 
para realização da ati�idade, pois não há opção por parte do empre-
endedor quanto à área para implantação e operação da la�ra. 

Já em relação ao alto risco econômico da ati�idade, apesar 
dos recursos e das jazidas minerais pertencerem exclusi�amente à 
união, todo o risco da ati�idade minerária recai sobre a iniciati�a 
pri�ada, que, despro�ida de informações geológicas fornecidas pelo 
estado que possam subsidiar ou otimizar o planejamento do apro-
�eitamento destes recursos, de�erá, por sua conta e risco, explorar 
e identificar as jazidas visando, oportunamente, a lavra. Ocorre que 
na maioria das �ezes a pesquisa resulta na inexistência de jazida ou 

projetos pre�istos em resolução do Conselho Nacional de meio ambiente 
– CoNama.”

 (resolução CoNama nº 369/06) art. 2º o órgão ambiental competente so-
mente poderá autorizar a inter�enção ou supressão de �egetação em app, de-
�idamente caracterizada e moti�ada mediante procedimento administrati�o au-
tônomo e pré�io, e atendidos os requisitos pre�istos nesta resolução e noutras 
normas federais, estaduais e municipais aplicá�eis, bem como no plano diretor, 
zoneamento ecológico-econômico e plano de manejo das unidades de Conser-
�ação, se existentes, nos seguintes casos: i – utilidade pública: (...) c) as ati�ida-
des de pesquisa e extração de substâncias minerais, outorgadas pela autoridade 
competente, exceto areia, argila, saibro e cascalho; ii – interesse social: (...) d) as 
ati�idades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas 
pela autoridade competente;
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na sua in�iabilidade econômica, o que confere à ati�idade um alto 
risco para o empreendedor que in�este �alores considerá�eis para, 
muitas �ezes, não obter nenhum retorno. 

pro�a do risco dessa ati�idade é que, segundo dados do próprio 
dNpm, a cada 100 (cem) requerimentos de pesquisa mineral me-
nos de 3% (três por cento) tornam-se minas.13

essas considerações são rele�antes na medida em que a legisla-
ção mineral e ambiental não pode ser compreendida, interpretada 
e aplicada sem considerar essas características peculiares da mi-
neração, que justificam o regramento diferenciado e demandam o 
tratamento especial em face das disposições genéricas contidas na 
legislação ambiental.

ora, por se tratar de ati�idade de utilidade pública, exercida no in-
teresse nacional, mediante autorização ou concessão da união, obstar 
a ati�idade de pesquisa mineral representa obstar o interesse da pró-
pria união de transformar a reser�a mineral inerte em riqueza.

ademais, em razão da inexistência de alternati�a locacional aos 
empreendimentos minerários – até por se limitarem ao escopo do 
al�ará de pesquisa conferido pelo dNpm, não é possí�el exigir 
que a pesquisa mineral somente seja realizada em imó�eis “pre�ia-
mente escolhidos” com reser�a legal a�erbada. 

Não só, tem-se também que, conforme mencionado, o apro-
�eitamento de jazidas corresponde a apenas 3% (três porcento) de 
toda as áreas objeto de al�arás de pesquisa. desta forma, se exigir 
a realização de pesquisa apenas quando constituída / a�erbada re-
ser�a legal, seria como impedir a própria realização de pesquisa 
(de apro�eitamento mínimo), quando se sabe que e�entual regu-
larização de reser�a legal poderia ser feita quando do início das 
ati�idades de la�ra efeti�a da área. 

Neste sentido, uma �ez que a obrigação de a�erbar a reser�a 
Legal é exclusiva do proprietário do imóvel superficiário, negar 
e�entual autorização para realização de pesquisa por conta da ine-

13 FREIRE, William. Características da Mineração e seus Reflexos no Direito Mi-
nerário”, Estado de Minas – 20/07/2009, disponí�el em http://www.williamfreire.
com.br/publicacoes/artigo.asp?cod=54 
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xistência de reser�a legal no imó�el seria negar o exercício do 
interesse público da união, em razão da inércia de terceiro. 

relembre-se que o empreendedor mineral, quando da realiza-
ção de pesquisa, age em nome do interesse público para a�eriguar 
a existência e avaliar se a Jazida específica está apta à exploração 
mineral. o não cumprimento da obrigação legal atribuída ao pro-
prietário superficiário deve ser exigido somente deste, por meio 
das medidas jurídicas próprias, não podendo e�entual processo de 
autorização (licenciamento) ambiental ser�ir como coação para 
que o empreendedor assuma obrigação legal que não é sua.

7.	 conclusões

diante do exposto, entendemos que não pode a administração 
pública exigir do empreendedor mineral a a�erbação, constituição 
mediante taC ou compro�ação de existência de reser�a legal 
em imó�eis de terceiros como condição para a emissão de licença/
anuência ambiental ou administrati�a para pesquisa mineral, uma 
�ez que:

 a) a reser�a legal é obrigação propter rem, inerente à proprie-
dade, e por esta razão oponí�el exclusi�amente ao titular do 
imó�el rural;

 b) Nos casos de “posse”, a reser�a legal é assegurada me-
diante a elaboração de termo de ajustamento de Conduta 
(“taC”) entre o possuidor e o órgão ambiental competente, 
nas formas do § 10º do art. 16 do Código Florestal. Contudo, 
uma �ez não exercendo o empreendedor mineral a posse do 
imó�el objeto de pesquisa mineral, em razão do que pre�ê 
o art. 1.208 do Código Civil, o mencionado § 10º não será 
aplicá�el à hipótese, não se podendo falar em constituição de 
reser�a legal mediante taC; 

 c) mesmo que se falasse em posse do pesquisador mineral da 
área objeto da pesquisa mineral, o que se admite apenas em 
hipótese, a referida “posse” não se enquadraria naquela men-
cionada no § 10º do referido art. 16 do Código Florestal, que 
de�e ser interpretada como a posse pré�ia à própria consti-
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tuição do título de propriedade em face do possuidor, e não o 
uso, ou mesmo a posse precária ou pro�isória de uma fração 
da propriedade superficiária;

 d) a resolução CoNama nº 369/06 somente é aplicá�el para 
casos de inter�enção em áreas de app, e para casos de em-
preendimento mineral (o que não é o caso da pesquisa mine-
ral, ati�idade de mera pesquisa geológica). mesmo quando, 
e se aplicá�el, a compro�ação de existência de reser�a le-
gal em imó�el de terceiros pelo pesquisador mineral somen-
te seria exigí�el se o empreendedor fosse o proprietário ou 
possuidor da área, ou quando haja relação jurídica contratual 
onerosa entre o empreendedor e o proprietário ou possuidor, 
em decorrência do empreendimento minerário;

 e) diante das características de utilidade pública e rigidez 
locacional da ati�idade mineral, não se pode obstar a re-
alização de pesquisa mineral em razão de inadimplemento 
em averbar a Reserva Legal do proprietário superficiário do 
imó�el rural objeto da pesquisa.
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Contratos de Construção: Alocação de 
riscos e Integração entre Projeto e Contrato 

luis gusta�o miranda de oli�eira1

1.	 consIderações	InIcIaIs

em meio à crise em di�ersos países no mundo, o Brasil passa por 
um momento de prosperidade que incenti�a a realização de in�es-
timentos e projetos em diferentes setores. A classificação do Brasil 
em grau de investimento pelas principais agências de classificação 
de riscos, a Copa do mundo fifa 2014, as olimpíadas de 2016, são 
referências importantes, dentre tantas outras, que contribuem com 
essa percepção. o estado está empreendendo com iniciati�as geral-
mente �oltadas para desen�ol�imento de infraestrutura, sendo tal�ez 
o principal catalisador o programa de aceleração do Crescimento. 
ao mesmo tempo, no setor pri�ado, inúmeros anúncios de projetos 
de in�estimentos estão sendo �eiculados nos meios de comunica-
ção todos os dias, indo desde ampliações de instalações industriais, 
aquisição de no�os equipamentos, até a construção de no�as plantas 
industriais, usinas, unidades de geração de energia, entre outros. 

por serem instrumentos indissociá�eis aos projetos, di�ersos 
contratos são firmados com objetivo de realização de obras, presta-

1 mestre em administração de empresas pela fead-mg e especialista em direi-
to da economia e de empresas pela fundação getúlio vargas (fgv). graduado 
em direito pela uni�ersidade federal de minas gerais (ufmg). professor de 
pós-graduação na fundação João pinheiro e no instituto de educação Conti-
nuada da pontifícia uni�ersidade Católica de minas gerais (ieC puC minas). 
membro do instituto Brasileiro de go�ernança Corporati�a (iBgC) e do insti-
tuto dos ad�ogados de minas gerais (iamg).

Livro 1.indb   251 23/11/2011   15:26:56



o direito empresarial atual

252

ção de ser�iços, fornecimento de equipamentos, dentre tantos outros. 
o presente artigo tem como propósito geral relacionar a tecnologia 
dos contratos com a do gerenciamento de projetos de obras.

Não raro, obser�a-se um distanciamento entre o que é pensado, 
planejado e praticado pela equipe �inculada ao projeto e o que está 
pre�isto nos contratos a ele �inculados. o distanciamento acaba 
ocasionando desconformidades e descumprimentos contratuais até 
inesperados. 

Por vezes, surgem conflitos e litígios que poderiam ser evita-
dos, mas que acabam causando impactos em custos e/ou em crono-
grama, além de di�ergências entre as partes en�ol�idas. em alguns 
casos, os conflitos em questões que poderiam ser consideradas se-
cundárias em um projeto, serão resol�idos somente no Judiciário 
ou por meio da arbitragem. 

as razões que podem ser apontadas são di�ersas e podem ser 
mitigadas com algumas recomendações presentes neste artigo. o 
tema ganha rele�ância, se considerado o atual momento da econo-
mia brasileira, em que se obser�am inúmeros projetos de in�esti-
mento, construção e infraestrutura.

de um lado, está o dono do projeto, seja ele um ente público ou 
pri�ado, preocupado em realizar o in�estimento com determinadas 
especificações, entre as quais de qualidade, cronograma e de orça-
mento. de outro, estão construtores, fornecedores e prestadores de 
ser�iços que assumem o compromisso de realizar o projeto, consi-
derando as especificações propostas, gerando resultados positivos 
(�.g. di�idendos).

se entre as partes ocorrem assimetrias de informações ou di�er-
gências ao longo do projeto, com impacto em custo, qualidade ou 
no cronograma, existem aspectos que precisam ser a�aliados, sob 
pena de se e�oluir para perdas e/ou litígio entre as partes. apontado 
o problema que é digno de enfrentamento, é necessário a�aliar que 
medidas podem ser adotadas. 

assim, o presente artigo tem por objeti�o a realização de uma 
análise que integra e relaciona noções de contratos, projetos e ge-
renciamento de riscos. Não há pretensão de se esgotar ao tema, re-
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presentando muito mais uma síntese de proposições que poderão ser 
adotadas em projetos, não somente de construção e engenharia.

para tanto, o artigo se �ale de conceitos do Project Management 
Body of Knowledge (“guia pmBoK”) do Project Management Ins-
titute (pmi), bem como de estudos realizados sobre contratos in-
completos e da doutrina jurídica, além da experiência adquirida 
por meio da participação em di�ersos projetos.

2.	 do	feIxe	aos	contratos	IncomPletos

De forma tradicional, a definição de contrato é construída em 
torno da noção de acordo de �ontades entre contratantes que produz 
efeitos jurídicos (cria, modifica ou extingue direitos e obrigações)2. 
seria uma espécie de negócio jurídico que exige a presença de pelo 
menos duas partes para estabelecer reciprocamente direitos e obriga-
ções, em busca da satisfação de interesses que foram regulados3. 

tratando-se de execução de obra, a natureza do contrato de�erá ser 
de empreitada. em tal modalidade, existe a obrigação de promo�er e 
entregar uma obra encomendada. Não há �ínculo de subordinação e 
sim um dever de se atender às especificações contratadas. A execução 
da obra aloca os riscos da execução no empreiteiro, podendo o objeto 
abranger, além de ser�iços, o fornecimento de materiais.

a empreitada diferencia-se da prestação de ser�iços que estabe-
lece o exercício de uma determinada ati�idade (material, física ou 
intelectual), mantendo a super�isão do contratante e a subordina-
ção do contratado. Na prestação de ser�iços os riscos da execução 
são por conta do contratante. 

a �isão tradicional dos contratos (especialmente os de emprei-
tada) e do que está pre�isto na legislação, no entanto, é só um pon-
to de partida. 

voltando a atenção para as organizações, sejam elas pri�adas ou 
públicas, é pertinente partir da concepção de ronald Coase4. para 

2 CoelHo, fábio ulhoa. Curso de Direito Civil. são paulo: sarai�a, 2007. �, 3, p. 22.
3 gomes, orlando. Contratos. rio de Janeiro: forense, 2000, p. 10.
4 Ronald Coase (‘The nature of the firm’, 1937, e ‘The problem of social cost’, 

1960, Prêmio Nobel de Economia, 1991): a firma, além de fonte de produção de 
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ele, a organização – ou, melhor dizendo, a firma – é vista enquanto 
feixe de contratos, coordenados pelo empresário, tanto em órbita 
interna, quanto externa. 

os contratos, considerando as diferentes abordagens dadas tan-
to no direito quanto na economia, tem como objeti�o, para além de 
estabelecer direitos e obrigações recíprocos entre os contratantes: 
(i) buscar segurança (jurídica) entre as partes, (ii) pro�er a alocação 
eficiente de riscos, (iii) coordenar as transações, (iv) permitir o pla-
nejamento de longo prazo e (�) economizar custos de transação5.

a negociação de bens e ser�iços traduzida nos diferentes con-
tratos firmados pelas organizações não depende somente do sistema 
de preços, mas também do sistema legal. o ambiente legal, agra�a-
do pela complexidade das operações, causa impacto nos custos de 
transação e influencia o comportamento dos agentes econômicos.

Nesse sentido:

“os contratos são os instrumentos jurídicos que regulamentam a 
ati�idade empresarial, mas a ati�idade produti�a não pode nem 
de�e ser estudada somente sob o aspecto do preço, mas também 
le�ando em consideração a alocação de recursos, com o que há 
que se abordar as leis e os mecanismos de sua aplicação presentes 
na realidade dos agentes econômicos”6.

assim, os contratos não são considerados instrumentos com-
pletos e estáticos para regular a relação entre as partes. Contratos 
completos seriam aqueles capazes de especificar, em tese, todas as 
características físicas de uma transação para cada estado da natureza 
futuro, dispensando a verificação ou determinação adicional dos di-
reitos e obrigações das partes ao longo de seu curso de execução. o 

bens e ser�iços, é entendida como fonte de produção de contratos (zylBersztaJN, 
décio. Direito e Economia. rio de Janeiro: else�ier, 2005).

5 Nesse sentido, existem di�ersos estudos inspirados em mastem, s. e. Con-
tratual choise. in: BouKaert, B.; geest, d. (org.). Encyclopedia of Law & 
Economics. edward elgar publishing and the uni�ersity of ghent, 1998.

6 gallo, José alberto albeny. Contratos incompletos. 2009. dissertação (mes-
tre em direito) – faculdade de direito milton Campos, No�a lima, p. 61.

 gallo, José alberto albeny. Contratos incompletos. 2009. dissertação (mes-
tre em direito) – faculdade de direito milton Campos, No�a lima.
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instrumento do contrato teria a função de estabelecer todas as possi-
bilidades de e�entos futuros en�ol�idos no objeto da contratação.

atualmente, parte-se da idéia de que os contratos tendem a ser 
incompletos7 o que se agra�a à medida da complexidade das ope-
rações. Existe também um custo associado com a especificação das 
possíveis contingências futuras, definição de métodos de controle e 
de solução de disputas em um contrato aparentemente completo. 

No entanto, existem meios de mitigar a incompletude dos con-
tratos. uma destas formas pode se dar com a integração dos conhe-
cimentos de projetos – com especial destaque para o gerenciamen-
to de riscos.

3.	 caracterIzação	de	Projeto

Na definição de VARGAS (2003), projeto é o empreendimento 
não repetiti�o, uma sequência lógica de e�entos, com início, meio 
e fim, tendo objetivo claro e definido. O projeto deve conter parâ-
metros predefinidos de tempo, custo, recursos e qualidade.

o projeto demanda a interface e o relacionamento com dife-
rentes áreas da organização, tais como a área de compras, supri-
mentos, financeiro, contábil, fiscal, engenharia, contratos, seguros, 
ambiental, recursos humanos e jurídico. quanto maior a integração 
entre as áreas, menor é a tendência de ocorrer assimetrias.

o projeto requer uma atenção especial quando foge ao que é 
rotineiro na empresa. se único e pouco familiar, é rele�ante que 
as atividades a ele inerentes sejam intensificadas, razão pela qual 
muitas empresas optam por diferenciar o projeto das demais ati�i-
dades desempenhadas na organização8. 

alguns fatores, como o tamanho e a importância do empreendi-
mento, a interdependência entre as di�ersas áreas da organização, 
a falta de familiaridade com o projeto, necessidade de compartilha-

7 gallo, José alberto albeny. Contratos incompletos. 2009. dissertação (mes-
tre em direito) – faculdade de direito milton Campos, No�a lima, p. 62.

8 No entanto, também se obser�a que algumas empresas estruturam cada um dos 
seus negócios inclusi�e os operacionais na forma de projetos.
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mento de recursos, podem sugerir um tratamento diferenciado do 
projeto na organização.

a depender do tamanho e rele�ância, algumas empresas criam 
um escritório do projeto, concentrando recursos, ati�idades e pes-
soas, que passam a atuar de forma especializada, afastando-se o 
risco de competição de demandas da operação com as demandas 
do projeto.

o projeto demanda gerenciamento em diferentes áreas, tais 
como escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, co-
municações, riscos e aquisições. tais informações são muito úteis 
para o contratos ou o feixe de contratos que serão firmados ao lon-
go do projeto. ademais, como é de conhecimento, existem di�ersas 
questões jurídicas específicas relacionadas e que variam de projeto 
para projeto. 

desta forma, nada mais apropriado do que integrar o projeto e os 
contratos que serão a ele �inculados, para e�itar assimetrias de infor-
mações e omissões nas contratações que serão realizadas. No entan-
to, o que pode parecer ób�io, na prática, re�ela distorções originadas 
por razões que não estão no objeto de análise do deste artigo. 

durante a fase de concepção e planejamento do projeto, já é 
possí�el antecipar qual será a estratégia de contratação e aquisições 
a ser adotada, considerando diferentes �ariá�eis, por exemplo: tipo 
de empreendimento, project finance, planejamento tributário ado-
tado, preço, cronograma, forma de pagamento, licenciamento, pa-
cote de garantias, maior ou menor nível de especialização, fiscali-
zação, controle e cooperação demandados. tais �ariá�eis podem 
exigir suporte de diferentes áreas jurídicas, tais como a contratual, 
tributária, societária, ambiental, regulatória, dentre outras.

a concepção e o planejamento miram-se no futuro. os aspectos 
considerados como certos ou pro�á�eis de�em necessariamente ser 
contemplados pelo projeto e pelos contratos. No entanto, os aspec-
tos considerados incertos podem ser tratados por meio das técnicas 
de gerenciamento de riscos visando a sua alocação mais eficiente. 
aliás, a depender da alocação dos riscos, da necessidade de pro-
�isionamento e da contratação de seguros, os custos �inculados ao 
projeto poderão �ariar.
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4.	 alocação	dos	rIscos	em	Projetos	e	contratos	

Pela definição, risco tem como núcleo a incerteza. Em proje-
tos, o risco é um e�ento incerto que pode ocasionar conseqüências 
positi�as (oportunidades) ou negati�as (perdas) aos objeti�os al-
mejados. É relevante que a empresa defina uma política de gestão 
de riscos, determinando os limites do que está disposta a correr no 
projeto. 

existem estudos que indicam que, em projetos de construção e en-
genharia, as principais consequências indesejadas estão associadas a: 

a) baixa eficiência na aplicação dos recursos;
b) não atendimento do orçamento pre�isto;
c) não atendimento do cronograma;
d) imperfeições ou defeitos;
e) autuações ou embargos pelo poder público;
f) indenizações, perdas e danos;
g) disputas ou litígios.

Identificadas de uma forma geral, as conseqüências indesejadas 
dos projetos de construção podem ser estabelecidos meios de sua 
alocação e/ou mitigação, �alendo-se dos contratos. 

Inúmeras questões legais são identificadas como incertezas que 
os gestores não conhecem ou que não sabem que não conhecem. 
Desta forma, verificam-se decisões tomadas nos projetos à revelia 
da participação de suas respecti�as áreas de interesse, le�ando o 
projeto a toda sorte de conseqüências que poderiam ser mitigadas.

Uma vez identificados, os principais riscos do projeto devem 
quantificados e a equipe deve estabelecer como eles poderão ser 
alocados. a alocação de determinado risco do projeto pode ocorrer 
com a decisão de sua aceitação. em conseqüência, a empresa pode 
definir por provisionar ou mesmo informar aos administradores e/
ou estabelecer um plano de resposta ao risco. o risco também pode 
ser mitigado, buscando meios para alterar a probabilidade de sua 
ocorrência ou os seus impactos, caso ele ocorra. Há também possi-
bilidade de transferi-lo para terceiros, por exemplo, com a contra-
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tação de seguros. Por fim, o risco pode ser eliminado, geralmente, 
com a exclusão da sua causa.

Como se nota, tais situações exigem diferentes estratégias de 
alocação de riscos que podem influenciar diversos aspectos de um 
projeto, gerando diferentes conteúdos para as cláusulas contratuais, 
partindo-se de uma matriz de risco.

A metodologia de gerenciamento de riscos prevê a definição de 
planos de ação (de contingência e de contenção) para os principais 
riscos identificados. Tais planos de ação podem ser – e geralmente 
são – estabelecidos como obrigações contratuais. 

Como exemplo, uma cláusula comum em contratos de obras 
com plano de ação é aquela que prevê procedimento específico 
para elaboração de defesa e acautelamento de �alor, na hipótese de 
o dono da obra ser demandado em ação judicial por fato imputado 
pelo construtor. 

porém a análise não para por aqui e de�e percorrer alguns pon-
tos mais específicos em relação aos contratos de obras. 

5.	 métodos	de	concePção	do	Projeto	e	
contratos	

a concepção e o planejamento do projeto podem in�ocar dife-
rentes estratégias de contratação, gerando diferentes objetos e es-
copos de contratação em projetos de construção e engenharia. 

destacamos que as modalidades de concepção não são rígidas, 
podendo ou, melhor, de�endo ser adaptadas às particularidades de 
cada projeto. para tanto, há necessidade de se a�aliar como serão 
distribuídas as responsabilidades pelos aspectos técnicos en�ol�i-
dos. vale dizer, as responsabilidades poderão ser assumidas em di-
ferentes ní�eis pela equipe técnica do dono da obra ou poderão ser 
transferidas para uma ou mais contratadas. 

entre os principais aspectos técnicos en�ol�idos em projetos de 
obras, é possí�el relacionar:

a) gerência do projeto;
b) engenharia conceitual;
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c) elaboração do projeto básico;
d) elaboração do projeto executi�o;
e) definição do cronograma básico; 
f) definição do cronograma executivo;
g) responsabilidade pela compra de materiais;
h) contratação de fornecimentos específicos;
i) execução da construção;
j) execução da montagem;
k) realização de testes, comissionamento, start-up, operação  

          assistida, treinamento e colocação em operação;
l) realização da fiscalização (qualitativa e quantitativa);
m) possibilidade de subcontratações;
n) operação e manutenção.

passamos a analisar as principais modalidades praticadas no 
mercado.

uma primeira modalidade de concepção do projeto é o chamado 
Design and Build (DB), no qual o proprietário define projeto básico 
e contrata o construtor para definir o projeto executivo e executar a 
construção. O preço pode ser estabelecido de forma fixa e global. 
promo�e-se sinergia ao concentrar projeto e execução, reduzindo os 
atritos que geralmente ocorrem quando são realizados por diferen-
tes empresas. a redução da tensão e de di�ergências entre projeto e 
execução potencializa economia de tempo, porém requer atenção do 
proprietário quanto à definição da qualidade exigida. 

Na modalidade design, Build operate (dBo), o contratado tem 
a responsabilidade total sobre o projeto, a construção, o comis-
sionamento, os testes e a operação do empreendimento. pode-se 
agregar também a responsabilidade pela manutenção ou mesmo a 
obrigação de transferência ao final de determinado prazo. No geral, 
é pensado na forma de preço fixo e global. Ela propicia sinergia 
ao concentrar projeto, execução e operação, reduzindo atritos. No 
entanto, o proprietário normalmente não fica com o controle dos 
detalhes da construção, prazos e operação.
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por meio do chamado epC – engineer, procure & Construct, 
o contratado fica responsável pela engenharia detalhada, fixando 
as especificações técnicas, pelas aquisições de materiais e mão de 
obra necessários à execução do projeto, além da execução da cons-
trução ci�il e da montagem. promo�e-se o fornecimento integral: 
projeto executi�o, materiais, equipamentos e construção. em geral, 
o preço é fixo e global. É muito adotado em projetos de grande por-
te, ele�ado custo, com utilização de no�as tecnologias e garantia de 
melhor preço final.

No Turnkey, fica estabelecido o fornecimento integral, a saber, 
projeto executi�o, materiais, equipamentos, construção, montagem 
até a colocação do empreendimento em operação. Há responsabili-
dade exclusiva e total de um contratado. O preço é fixo e global. Os 
riscos decorrentes da entrega no prazo, em funcionamento e com a 
performance são transferidos à contratada. 

existem também os chamados contratos de aliança. Nesta mo-
dalidade, as partes estabelecem a engenharia detalhada, os supri-
mentos, a construção e a montagem de forma conjunta. o preço é 
aberto (open book), enquanto a gestão é coleti�a, �alendo-se de 
uma equipe do contratante e do contratado. esta modalidade de-
manda cooperação e sinergia entre os en�ol�idos. a gestão de ris-
cos acaba sendo compartilhada, podendo-se estabelecer sistema de 
bônus além de penalidades.

6.	 estratégIas	de	Preços

além dos diferentes métodos de concepção do projeto que de-
�em informar o objeto e o escopo do projeto e das contratações, é 
possível configurar diferentes estratégias de fixação de preços. 

• preço fixo

os contratos �inculados a projetos de construção e engenharia 
podem adotar o chamado preço fixo e global, abrangendo de forma 
certa, pré�ia e in�ariá�el, todos os custos relacionados com as ati-
�idades necessárias para a entrega da obra. 

a precisão do preço no momento da contratação é possibilitada 
por meio do detalhamento fornecido pelo dono da obra. fixada a 
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obra (resultado final), o cronograma e o preço, a equipe de fiscali-
zação do dono da obra pode se �oltar ao controle da e�olução dos 
trabalhos, bem como do cumprimento das especificações da obra. 
Tende a ser uma equipe de fiscalização reduzida por demandar me-
dições e apro�ações de conteúdo mais simples, geralmente �incu-
ladas com a e�olução física da obra.

o risco do aumento de preços, imprecisões e omissões de itens 
necessários são do construtor, mas é possí�el estabelecer reajustes, 
conforme a �ariação dos índices pactuados. 

recomenda-se que o orçamento seja elaborado com base na 
existência de projetos e especificações mais detalhadas. No plano 
ideal, a contratação de�e ser realizada com base nos projetos exe-
cuti�os, como forma de e�itar discussões posteriores ocasionadas 
por assimetrias na análise ou mesmo com sucessi�as alterações das 
especificações técnicas. 

A apresentação de informações insuficientes no momento da co-
tação pode gerar distorções entre as propostas. os concorrentes po-
dem estabelecer o preço com base em detalhamento que podem não 
ser aceitos pelo contratante. além disso, o contratado é obrigado a 
alocar no preço uma margem de risco em razão das imprecisões.

No�os ser�iços ou alterações dos projetos inauguram renego-
ciações de preços e de cronograma, o que recomenda um tratamen-
to específico no contrato. 

• preço unitário

o contrato de empreitada pode estabelecer que o preço dos ser-
�iços será estabelecido por unidade ou medida. Nesse caso, o preço 
total da construção não é conhecido no momento da contratação, 
mas é possível estimar. O pagamento ao final da obra se dá pela 
quantidade executada, o que demanda maior esforço de medição e 
fiscalização. 

pela experiência, tal modalidade, exige constantes negociações 
para acerto de preço de cada ser�iço, porém possui maior facilida-
de para contratação de no�os ser�iços. geralmente é utilizado nas 
contratações em que não existem especificações suficientes para 
estabelecimento de um preço ou que se sabe que as especificações 
sofrerão significativas alterações. 
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Por outro lado, além de demandar maior nível de fiscalização 
para aprovação das medições, esta modalidade de preços gera difi-
culdades de controle de orçamento. 

• outras formas

existem, no entanto, outras formas de estabelecimento do preço 
da contratação que geralmente são deri�adas das modalidades já 
expostas. Como exemplo, pode-se estabelecer (i) limite de preço, 
com prêmio de performance caso a execução seja realizada com 
menor custo; (ii) open book (preço aberto), em que o dono da obra 
tem acesso aos custos e margens incorridos pelo construtor.

7.	 gestão	do	contrato	

A equipe de gestão deve se valer efetivamente do contrato fir-
mado, como se fosse o termo de referência do projeto. para tanto, o 
contrato de�e estar de acordo com o que foi traçado para o projeto. 

por tal razão, a utilização de modelos de contratos de�e ser con-
siderada como um ponto de partida para não ocasionar dificuldades 
e inconformidades durante a gestão do projeto, especialmente nos 
momentos de tensão ou de conflitos entre as partes envolvidas. 

vale o registro, ainda são comuns as situações em que a equipe 
do projeto somente recorre ao contrato assinado nas situações de 
conflito, no momento em que se constatam alguns recursos que po-
deriam ser utilizados e que não o foram em momento adequado.

em razão disso, a gestão do contrato de�e zelar pelos documen-
tos do projeto e pela aplicação do contrato, uma �ez que eles serão 
utilizados para sanear e�entuais dú�idas ou resol�er litígios. 

E zelar significa buscar que os documentos do projeto (projetos 
de engenharia, memoriais descriti�os, diário de obras, atas de reu-
nião, correspondências, notificações, acordos) estejam organiza-
dos e com o registro dos aspectos rele�antes. Com isso, é possí�el 
resgatar a memória do projeto, facilitando a resolução de litígios, 
a cobertura por defeitos construti�os, bem como a realização de 
manutenção, acréscimo ou alterações futuras.
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8.	 alterações	de	escoPo	e	claIms

em projetos a realização de alterações de escopo, bem como a 
contratação de ser�iços adicionais ou extraordinários, são causas 
freqüentes de disputas e litígios. Chega-se a ponto de se pensar que 
há uma �erdadeira indústria de “claims”9 . 

a legislação estabelece que o construtor contratado para exe-
cutar uma obra planejada não tem direito a exigir acréscimo no 
preço, ainda que sejam introduzidas modificações (por ele) no pro-
jeto. porém, existe exceção à regra quando o dono da obra promo-
�e instruções (escritas) ou quando as alterações são realizadas e o 
dono da obra não podia ignorar o que se esta�a passando e nunca 
protestou.

em razão disso, os contratos de obras de�em estabelecer pro-
cedimento específico para regular as alterações ou acréscimos de 
escopo, proibindo a execução não autorizada. sabe-se que, nem 
sempre, será possí�el iniciar a execução dos ser�iços adicionais 
depois de assinado o aditi�o contratual que o estabelecer. por isso, 
a alteração pode ser feita estabelecendo-se limites de alçada, con-
siderando parâmetros de �alores e de delegação de responsabili-
dade a quem poderá autorizar o início da execução de tais obras, 
enquanto pendente o respecti�o aditi�o contratual. No mínimo, re-
comenda-se estabelecer pre�iamente que as partes formalizem o 
escopo adicional, o preço e o cronograma consolidado, para e�itar 
discussões que geralmente ocorrem.

as principais causas dos claims, pleitos e rei�indicações, são 
atribuídas a: 

a) falhas no planejamento;
b) erros ou insuficiência dos projetos;
c) não determinação de todas as condições do projeto;
d) comunicação falha ou assimetrias de informação;
e) baixo ní�el de controle;
f) falha na documentação do projeto;

9 também chamados de pleitos ou rei�indicações.
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g) não cumprimento do cronograma de execução / pagamento;
h) mudanças das condições contratuais;
i) dificuldades financeiras;
j) má-fé, premeditação aos claims.

assim, há necessidade de se estabelecer em contrato o procedi-
mento para análise, a�aliação e solução de pleitos e rei�indicações, 
dando-se atenção para a documentação e demonstração. de modo 
geral, as discussões envolverão desequilíbrio econômico-financei-
ro, enriquecimento de uma parte em face do prejuízo da outra, caso 
fortuito ou de força maior. 

Como alternativa de solução de conflitos, além dos tradicio-
nais meios (Judicial ou arbitragem), é possí�el estabelecer méto-
dos intermediários, tais como a junta de solução de conflitos, por 
meio da qual as partes �ão procurar esgotar as discussões técnicas 
e comerciais, podendo-se conduzir a uma solução definitiva ou um 
acordo sem afastar a possibilidade de discussão judicial, mediação 
ou de arbitragem. adicionalmente, pode-se estabelecer diferentes 
instâncias decisórias sucessi�as entre os en�ol�idos, partindo das 
equipes técnicas até o ní�el de diretores. Caso determinada questão 
não seja resol�ida pela equipe técnica, uma instância hierárquica 
superior é chamada para decidir. ainda, como �antagem, há possi-
bilidade de se produzir documentos técnicos que podem ser utili-
zados em e�entual litígio, quando são esgotadas as possibilidades 
de resolução amigá�el.

Ha�endo a solução de um litígio por meio de um acordo en�ol-
�endo concessões mútuas, é necessário que ela se dê na forma de 
transação, concedendo-se quitação ampla, para e�itar a rediscussão 
de fatos já resol�idos pelas partes. 

9.	 consIderações	fInaIs

este artigo te�e como objeti�o promo�er uma conciliação entre 
as informações do projeto e o que será estabelecido no contrato ou 
no feixe de contratos �inculados ao projeto. partiu de uma consta-
tação de que é comum os profissionais de projetos não se aterem 
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ao estabelecido nos respecti�os contratos, o que gera assimetrias, 
conflitos e perdas para as partes. 

entre os pontos que foram objeto de debate, ainda que de forma 
limitada aos propósitos do artigo, estão: os métodos de concepção 
de projetos de engenharia, fixação de preços, alocação de responsa-
bilidade técnica, gestão do projeto (e dos contratos), alterações de 
escopo, claims e alternativas de resolução de conflitos.

mais do que a recomendação de se integrar os conteúdos de 
projetos e dos contratos, existe a possibilidade de aplicação das 
técnicas de gerenciamento de riscos como forma de estabelecer 
uma matriz que de�e orientar o tratamento que será dado ao risco 
pelos contratos.

valendo-se de tal técnica, aproxima-se o direito da prática, bus-
cando mitigar a incompletude dos contratos, o que recentemente 
passou a ser objeto de atenção de estudiosos e dos práticos em 
contratos. Mais do que um negócio jurídico firmado entre duas ou 
mais partes, o contrato é um meio para buscar a segurança e a es-
tabilidade da relação firmada entre partes, obter alocação de riscos 
em busca de um objeti�o por ele estabelecido. Com a clareza e 
precisão da relação firmada, pode-se ganhar em eficácia, reduzindo 
conflitos e potencializando a geração de resultados do projeto. 
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relacionando Parceria Público Privada  
e Project Finance

luis gusta�o miranda de oli�eira1

recentemente, o go�erno federal manifestou que a parceria 
público-pri�ada é indispensá�el para o crescimento e desen�ol�i-
mento sustentá�el do país2. 

passados alguns anos desde a edição da lei federal nº 11.079/04, 
que instituiu as normas gerais sobre licitação e contratação de par-
ceria público-pri�ada no âmbito da administração pública (“ppp”), 
bem como da edição de di�ersas leis estaduais sobre o mesmo 
tema, iniciaram-se os primeiros projetos de ppps. em consulta aos 
sítios dos go�ernos federal e estaduais, é possí�el elencar inúme-
ros projetos, em diferentes estágios de estruturação, estando alguns 
em plena operação. outros, porém, foram suspensos ou, embora 
licitados, não chegaram a atrair interessados.

a parceria público-pri�ada é geralmente estruturada com base em 
Project Finance. De uma leitura da Lei 11.079/04, é possível identifi-
car alguns elementos do Project Finance, o que pode não se mostrar 

1 mestre em administração de empresas pela fead-mg e especialista em direi-
to da economia e de empresas pela fundação getúlio vargas (fgv). graduado 
em direito pela uni�ersidade federal de minas gerais (ufmg). professor de 
pós-graduação na fundação João pinheiro e no instituto de educação Conti-
nuada da pontifícia uni�ersidade Católica de minas gerais (ieC puC minas). 
membro do instituto Brasileiro de go�ernança Corporati�a (iBgC) e do insti-
tuto dos ad�ogados de minas gerais (iamg).

2 PARCERIA público-privada é a saída para enfrentar desafios do Brasil, diz Dil-
ma. 11 maio 2011. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br>. Acesso em: 04 
out. 2011.
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suficiente para identificar a gama de recursos que está à disposição dos 
possí�eis parceiros públicos ou pri�ados. daí surgiu o propósito do 
presente artigo que tem por objeti�o destacar os elementos do Project 
Finance disponí�eis para as parcerias público-pri�adas.

1. Project Finance

o Project Finance tem como proposta a capacidade do proje-
to de gerar receitas que assegurem o pagamento do financiamento 
com um retorno para seus patrocinadores. ele se estrutura sob a 
forma de uma parceria em sentido lato, um complexo de relações 
jurídicas de caráter obrigacional, com ou sem personalidade jurídi-
ca própria e solidariedade, que procura compor interesses aparen-
temente antagônicos de di�ersos agentes (patrocinadores, investi-
dores, vendedores de insumos, compradores de produção, etc) de 
forma con�ergente3.

esta parceria normalmente é constituída sob a modalidade de 
uma sociedade com propósito específico – SPE, a partir da com-
posição de sócios com diferentes interesses. as partes se obrigam 
a contribuir com capital financeiro, humano ou tecnológico, para 
um empreendimento comum, participando, em alguma medida, do 
processo decisório.

Como objeti�os comuns traçados pelo Project Finance pode-se 
citar a implementação de um projeto com capacidade geralmente 
não suportada por apenas um patrocinador, a redução da carga tri-
butária, a preser�ação da capacidade de endi�idamento, a segrega-
ção do risco e a composição de parceria de gestão pelas diferentes 
partes envolvidas, através da sociedade de propósito específico, 
en�ol�endo entes públicos e pri�ados.

a estrutura básica de um Project Finance criado para um proje-
to de infraestrutura no Brasil apresenta os seguintes participantes, 
conforme faria e Borges (2002):

3 BORGES, Luiz Ferreira Xavier. Project finance e infra-estrutura: descrição e 
críticas. Revista do BNDES, rio de Janeiro, �. 5, n. 9, p. 105-122. disponí�el 
em: <http://www.bndes.go�.br/siteBNdes/export/sites/default/bndes_pt/gale-
rias/arqui�os/conhecimento/re�ista/re�905.pdf>.
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 1) poder concedente: órgão do poder público responsá�el pela 
concessão e acompanhamento do projeto, no âmbito público;

 2) acionistas (sponsors): têm interesse direto no projeto, que é 
uma oportunidade de negócio;

 3) compradores (off-takers): importantes para a minimização 
dos riscos, representando a demanda pelo projeto;

 4) sociedade de propósito específico (SPE); 
 5) financiadores (lenders): representam as principais fontes de 

financiamento (bancos, agências bilaterais e multilaterais, 
aCes, fundos de pensão, fundos de in�estimento etc);

 6) operadores (operators): minimizam os riscos relati�os a 
não conclusão e operação do projeto;

 7) banco líder (arranger): é um dos bancos envolvidos no fi-
nanciamento, que possui a missão de estruturar o financia-
mento, sendo o responsá�el pelos termos do empréstimo e 
pela documentação;

 8) fornecedores (supliers): podem minimizar os riscos relati�os 
a não conclusão e operação do projeto. Além disso, significa 
mais uma fonte de financiamento. Existem agências que con-
cedem financiamento aos compradores de bens exportáveis 
pelos grandes fornecedores de equipamentos. são as chama-
das agências de Crédito ou de fomento à exportação;

 9) construtores (constructors): podem minimizar os riscos re-
lati�os a não conclusão e operação do projeto;

 10) seguradoras (insurance companies): compõem a matriz de 
riscos transferidos do projeto;

 11) conselheiro financeiro (financial advisor): é independente 
e tem o papel de instruir os acionistas quanto aos riscos en-
volvidos e quais seriam os instrumentos e fontes de financia-
mento que poderiam mitigá-las; 

 12) engenheiro independente (independent engineer): assegu-
ra aos demais participante a �iabilidade e as condições técni-
cas do projeto;

 13) assessoria jurídica (legal advisor): responsá�el pela análise e 
estruturação do negócio e sua complexa instrumentalização. 
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assim, para o credor, o Project Finance é um financiamento supor-
tado contratualmente pelo fluxo de caixa projetado. Para o patrocina-
dor, é uma modalidade de parceria com contratos baseados na análise 
de crédito e quantificação de riscos. Para as demais partes envolvidas, 
são obrigações contratuais, que limitam a variação no fluxo de caixa 
e os ganhos em função do cumprimento de um modelo de engenharia 
financeira. Para o Estado, é uma relação jurídica de Direito Privado 
que pode abrigar concessões e parcerias público-pri�adas.

a seguir, analisamos os principais elementos do project finan-
ce, conforme faria e Borges (2002).
1.1.	estrutura	do	financiamento

As três principais formas de financiamento presentes no Project 
Finance se dão atra�és de recursos próprios dos acionistas, recur-
sos de terceiros, recursos híbridos (faria; Borges, 2002):

 a) Recursos dos Próprios Acionistas (equity): o Project Fi-
nance inicia-se com o aporte de capital por parte dos acio-
nistas, em contrapartida ao direito à participação societária 
nos seus resultados. usualmente, o acionista ou patrocinador 
procurará limitar a sua responsabilidade solidária (non ou 
limited recourse). o equity pode ser direito – in�estidores 
participam da administração ou da operação ou de ambos 
– ou passi�o – in�estidores somente in�estem os seus recur-
sos, delegando a administração aos demais acionistas.

 b) Recursos de Terceiros (debt): os recursos de terceiros re-
presentam uma forma de financiamento isenta de parti-
cipação direta no projeto. o atributo principal da dí�ida é 
especificamente o retorno sobre o investimento. Esse finan-
ciamento pode ser �iabilizado no mercado de capitais. os 
créditos concedidos por construtores contratados, fornece-
dores e compradores são mais uma forma de financiar as es-
truturas do Project Finance. o leasing também é uma opção 
para financiamento de máquinas e equipamentos. Há, ainda, 
agências go�ernamentais que oferecem, diretamente ou atra-
vés de repasses, financiamentos para compra de máquinas e 
equipamentos. 
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 c) Recursos Híbridos (quasi equity): é uma modalidade na 
qual o financiamento tem a forma de recursos de terceiros, 
mas com algumas características de recursos próprios. são 
debêntures con�ersí�eis, commercial papers, entre outros 
in�estimentos que possuem atributos de equity e debit. Ca-
racterizam-se pelo fato de serem preferidos pelos demais 
credores em caso de quebra, só preferindo aos sócios4. 

todos os participantes assumem alguma forma de responsabi-
lidade para o sucesso da implementação e operacionalização do 
projeto. as obrigações de cada qual são estabelecidas em contratos 
específicos, que representam garantias para o pleno desenvolvi-
mento do projeto. os mais rele�antes são os seguintes:
1.2.	contratos	Preparatórios	e/ou	de	financiamento:

1) Contrato com bancos (conta centralizadora – escrow ac-
count / conta reserva): pelo qual o caixa da spe é mo�imentado 
por contas �inculadas a uma conta centralizadora cujo objeti�o é 
pagar aos financiadores, como, por exemplo, o BNDES. Os recur-
sos que entram na conta centralizadora até certo montante são usa-
dos para cobrir parcelas de amortização durante um período esti-
pulado. essa conta pode estar no Brasil ou no exterior. esse escrow 
agreement é firmado entre os financiadores e o trustee (no Brasil, 
o agente fiduciário é que se aproxima dessa figura anglo-saxã), en-
carregado da administração da conta. 

2) Contrato de financiamento entre a SPE e o financiador 
sênior (v.g., BNDES): constaria a exigência de seguro de garantia 
de construção. Normalmente, todos os bancos responsá�eis pela 
conta centralizadora seriam inter�enientes no contrato da spe com 
o financiador sênior.

3) Contrato de financiamento com outros lenders: quando 
existe mais de um financiador (geralmente, é a regra), deve haver 

4 Borges, luiz ferreira xa�ier; faria, vi�iana Cardoso de sá. project fi-
nance: considerações sobre a aplicação em infra-estrutura no Brasil. Revista do 
BDNES, rio de Janeiro, �. 9, n. 18, 2002. disponí�el em: < http://www.bndes.
go�.br/siteBNdes/export/sites/default/bndes_pt/galerias/arqui�os/conheci-
mento/re�ista/re�1808.pdf>, p. 264.
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um acordo entre os credores com referência ao compartilhamento 
de garantias (evitar a sobreposição de garantias, o que dificulta o 
fechamento do projeto) e outros assuntos de interesse comum.

4) Acordo de acionistas e outros documentos sobre a relação 
societária: de�e disciplinar os compromissos de aporte do capital 
próprio; a cobertura das possí�eis �ariações nos custos orçados; 
direito de substituição do sócio que não acompanhar as necessida-
des de recursos próprios exigidos pelo empreendimento e outros 
compromissos de responsabilidade dos patrocinadores (sponsors); 
regras rígidas para distribuição de di�idendos.
1.3.	contratos	para	execução	do	Projeto:

1) Contrato para implantação do empreendimento: são de 
aliança da SPE com a firma de engenharia, construção e montagem 
do projeto e outros �inculados, julgados importantes, como compra 
de equipamentos, montagem, construção ci�il, assistência técnica 
etc. tem o objeti�o de comprometer os construtores e demais exe-
cutores do projeto com o desen�ol�imento correto do cronograma 
do empreendimento.

2) Contratos de off-take: contratos de �enda garantida por um 
período longo. o relacionamento de longo prazo com o cliente é 
uma �ariá�el determinante da possibilidade de estruturação de um 
Project Finance. atra�és de exportações, podem ser assinados con-
tratos de longo prazo no exterior, que têm maior atrati�idade para 
a obtenção de empréstimos externos, que teriam como garantia, se 
necessário, uma escrow account no exterior5.
1.4.	avaliação	e	segregação	dos	riscos	do	Project	finance

para o dimensionamento do projeto, a ser desen�ol�ido na mo-
dalidade Project Finance, é imprescindí�el a a�aliação dos possí-
�eis riscos a que os participantes e o empreendimento estão sujei-
tos. o risco a que todo negócio está sujeito é pre�isí�el e pode (e 

5 MONTEIRO FILHA, Dulce Côrrea. Project finance para a indústria: estrutura-
ção de financiamento. Revista do BNDES, rio de Janeiro, �. 7, n. 14, p. 107-124. 
disponí�el em: <http://www.bndes.go�.br/siteBNdes/export/sites/default/bn-
des_pt/galerias/arqui�os/conhecimento/re�ista/re�1404.pdf>, p. 116.
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de�e) ser mensurado no início do projeto, pois quanto maior o risco 
mais altos serão os juros. 

A definição dos riscos existentes no projeto é bastante relevante 
pois irá impactar a composição das partes, o custo e as garantias 
que serão exigidas. o risco pode ser considerado como a possibili-
dade de ocorrência de um fator ad�erso em relação a um resultado 
desejado. diferencia-se da incerteza que não pode ser dimensio-
nada. os riscos podem ser trabalhados no projeto de formas di-
ferenciadas para serem controlados, compartilhados, financiados, 
reduzidos, e�itados completamente ou alocados a um participante 
para ser coberto, absor�ido ou assumido.

entre os riscos normalmente considerados no projeto, citam-se 
riscos de construção, operação, de suprimento ou de matéria-pri-
ma, de tecnologia, de mercado, de regulação ou políticos, de caso 
fortuito ou força maior6.

em contrapartida aos riscos, estão as garantias que podem ser 
reais, tais como hipoteca, penhor, alienação fiduciária, caução de 
ações, quotas da spe, caução de direitos emergentes; pessoais, tais 
como a fiança ou aval dos patrocinadores e, ainda, a retenção de 
meios de pagamento, garantia de recebí�eis, aporte de capital dire-
cionado, restrição à distribuição de di�idendos e seguros.

pois bem, como o �alor dos in�estimentos en�ol�idos no Pro-
ject Finance costuma ser ele�ado, e ele é utilizado justamente para 
diluir e minimizar os riscos para os �ários participantes, é preciso 
realizar uma minuciosa análise dos fatores que poderão afetar ne-
gati�amente o projeto. quanto melhor a a�aliação de risco (de-
terminado em qualidade e quantidade) menor serão as exigências 
feitas pelos in�estidores. 

tendo em �ista que o Project Finance é calcado no fluxo de 
caixa do projeto, sua correta mensuração é que garante a seguran-
ça dos financiadores e demais participantes do empreendimento. 
Existem duas relevantes formas de apresentar um melhor fluxo de 
caixa para o negócio e segregar os riscos – por meio da criação de 
uma sociedade de propósito específico (SPE) e pela securitização 
dos recebí�eis, senão �ejamos: 

6 vide anexo.
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1.5.	sociedade	de	Propósito	especial	–	sPe

a criação de uma sociedade de propósito especial (spe) ou spe-
cial purpose companhy (“spC”) é uma das particularidades do Pro-
ject Finance. é o estabelecimento de uma pessoa jurídica com perso-
nalidade jurídica própria e distinta daquela dos sócios (que pode ser 
uma s/a ou uma ltda.), que tem como objeti�o a implantação do 
projeto e, portanto, tem tempo limitado de duração. Concentrará os 
ati�os do projeto, �isando segregar os riscos inerentes a esses tipos 
de in�estimentos. são criadas exclusi�amente para dar existência le-
gal a um projeto e ao seu fluxo de caixa. O risco dos investidores é 
limitado à qualidade dos créditos de que a spe é titular7. os adminis-
tradores de uma spe não podem assumir obrigações e direitos fora 
da finalidade para a qual ela foi constituída.

Assim, a sociedade de propósito específico é criada para dar 
personalidade jurídica ao projeto, concentrando todos os ati�os, 
passivos, o fluxo de caixa, separando-se um patrimônio. A criação 
da spe possibilita a des�inculação do projeto do grupo originário, 
afastando créditos pri�ilegiados não pertinentes a ela, melhorando 
as demonstrações financeiras do grupo, reduzindo a necessidade 
de oferecimento de garantias reais ou pessoais. Na estruturação do 
financiamento, distribui-se os riscos entre as partes envolvidas, mi-
nimizando custos.
1.6.	securitização

além da criação da spe que deterá a propriedade dos ati�os do 
projeto, outra forma eficiente para a segregação do risco do inves-
timento é a securitização dos recebí�eis (direitos creditórios ori-
ginários de operações a prazo) do projeto. securitização é forma 
de transformar créditos futuros em títulos mobiliários para serem 
colocados no mercado �isando à captação dos recursos necessá-
rios ao financiamento do projeto. Essa receita futura pode ser efe-

7 Borges, luiz ferreira xa�ier. securitização como parte da segregação de ris-
co. Revista do BNDES, rio de Janeiro, �. 6, n. 12, p. 124-136, 1999. disponí�el 
em: <http://www.bndes.go�.br/siteBNdes/export/sites/default/bndes_pt/gale-
rias/arqui�os/conhecimento/re�ista/re�1205.pdf>, p. 127.
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ti�a (crédito exigí�el), relati�a (crédito existente, mas pendente de 
e�ento futuro) ou tênue (relação jurídica ainda não existente ou que 
pode ser cancelada sem ônus a qualquer tempo). 

o objeti�o é permitir que uma sociedade obtenha recursos atra-
�és de receita futura, sem comprometer o seu limite de crédito com 
os credores e sem prejudicar os índices de endi�idamento do seu 
balanço. é também uma maneira de conseguir recursos sem a ne-
cessidade de intermediação bancária. em artigo, Borges (1999) traz 
a estrutura genérica ideal de uma securitização. Há segregação de 
risco de crédito atra�és de cessão a uma spe, que será responsá�el 
pela colocação do título de captação dos recursos no mercado. o 
pagamento do investidor à SPE ficará condicionado à formalização 
da cessão de créditos: 

 a) o início é na relação comercial entre a originadora das recei-
tas e os seus clientes;

 b) o passo seguinte é a constituição de uma spe, que segregue 
o risco da originadora; 

 c) essa spe compra os créditos de que a originadora é titular 
perante seus de�edores;

 d) os pagamentos periódicos desses de�edores passam a ser fei-
tos à spe, ou a um agente de cobrança autônomo, auditados 
por empresa independente, que emitirá relatórios, verifican-
do a regularidade da cobrança dos créditos; 

 e) a SPE contrata uma agência de classificação de risco para 
emitir um rating sobre ela própria e sobre os títulos de sua 
emissão, garantindo o seu acompanhamento. o rating é clas-
sificação de risco que indica a probabilidade de inadimplên-
cia, atribuída a partir de informações fornecidas pela própria 
empresa, principalmente as suas demonstrações financeiras. 
ele depende da probabilidade de inadimplência da empresa 
e da proteção dada pelo contrato de empréstimo em caso de 
inadimplência;

 f) a spe emite os títulos (commercial papers ou debêntures, 
normalmente) e escolhe um agente fiduciário que irá repre-
sentar os detentores desses �alores mobiliários, con�ocando 
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assembléias, emitindo relatórios e, e�entualmente, executan-
do a spe;

 g) os títulos são então colocados em caráter público ou pri�ado, 
e adquiridos pelo mercado;

 h) os recursos auferidos são transferidos diretamente à spe ou 
a um trustee contratado, que cuidará de repassá-los à socie-
dade originadora;

 i) com os pagamentos feitos pelos de�edores originais, a spe 
resgatará os títulos emitidos, fechando a operação. se for o 
caso, o ciclo se repetirá.

Enfim, securitização é o termo utilizado para identificar as ope-
rações em que o �alor mobiliário emitido, de alguma forma, está 
lastreado ou �inculado a um direito de crédito, também denomina-
do direito creditório ou simplesmente recebí�el. uma receita, que é 
uma expectati�a de resultado, torna-se um recebí�el quando surge 
uma relação jurídica que lhe dê respaldo, originada de um contrato 
ou de um título de crédito8. o objeti�o da securitização de recebí-
�eis é permitir a uma empresa obter recursos atra�és da �enda de 
receita futura, sem comprometer o seu limite de crédito com credo-
res e sem prejudicar os índices de endi�idamento do seu balanço.
1.7.	covenants	e	garantias

Por fim, outro ponto que merece destaque é a constituição das 
garantias que necessariamente irão compor o projeto, que se fazem 
de forma direta e indireta, neste caso, constituindo obrigações con-
tratais acessórias, tais como as obrigações de fazer e de não fazer. 

os covenants são compromissos assumidos pelo mutuário, em 
caráter acessório ao contrato principal, nos quais são estipuladas 
obrigações de fazer e de não-fazer a serem cumpridas durante o 
contrato, com o objeti�o de proteger os interesses do credor, asse-
gurando o pagamento da dí�ida.

8 Borges, luiz ferreira xa�ier. securitização como parte da segregação de ris-
co. Revista do BNDES, rio de Janeiro, �. 6, n. 12, p. 124-136, 1999. disponí�el 
em: < http://www.bndes.go�.br/siteBNdes/export/sites/default/bndes_pt/gale-
rias/arqui�os/conhecimento/re�ista/re�1205.pdf>, p. 125.
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os covenants têm sua origem no direito anglo-saxão, mas se 
adaptam perfeitamente ao direito romano–germânico utilizado pelo 
Brasil, pois equi�alem às obrigações de fazer e não-fazer, cujas re-
gras estão pre�istas no Código Ci�il.

sua aplicação no Project Finance se justifica por diferentes ra-
zões. Como os projetos estruturados sob a modalidade de Project 
Finance envolvem elevado custo financeiro, v.g. setor de infraes-
trutura, as tradicionais garantias bancárias (pessoais e reais) estipu-
ladas nos contratos nacionais não são suficientes para a garantia da 
dí�ida e têm estrutura de cobrança/execução bastante complexas e 
demoradas. por isso, usam-se os covenants para exigir que a spe 
mantenha determinados índices financeiros e se abstenha de, por 
exemplo, reduzir seu capital e realizar outra operações societárias. 

Já nas garantias pessoais, tais como a fiança (tipo de contrato 
que garante outro contrato) e o a�al (�inculado a um título de cré-
dito), o foco está centrado no patrimônio do de�edor, sem �incular 
um bem específico. Se o devedor se tornar insolvente, perder o seu 
patrimônio, a garantia de nada servirá. Outra dificuldade encontra-
da pelo credor no momento em que necessita cobrar seu crédito são 
a complexidade do processo judicial e a sua lentidão. 

Por outro lado, as garantias reais vinculam um bem específico 
do de�edor a um determinado contrato. as mais utilizadas são a 
hipoteca, o penhor e a alienação fiduciária. A primeira dá ao credor 
o pri�ilégio na execução de um bem imó�el (e partes acrescidas). a 
segunda estabelece um pri�ilégio na execução de um bem mó�el. 
a última pode incidir sobre bens mó�eis e imó�eis, ocasionando 
a transferência de propriedade do bem do de�edor para o credor, 
enquanto perdurar a obrigação que garante. todas dependem de 
formalidades específicas para a constituição do crédito e sua garan-
tia que, se não obser�adas com rigor, tornam a garantia imprestá�el 
para a execução do crédito. 

o principal incon�eniente da constituição da hipoteca e do pe-
nhor como garantias de uma obrigação é o intrincado processo ju-
dicial o que está sujeito à demora que lhe é inerente. além disso, 
em caso de falência do de�edor, o credor terá que respeitar a ordem 
legal de pagamento dos credores do falido. por outro lado, a alie-
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nação fiduciária não apresenta nenhuma dessas desvantagens, pois 
o processo judicial se resume a uma busca e apreensão (ou seja, o 
bem rapidamente estará em poder do credor) e não está sujeita ao 
concurso de credores da falência, ma medida em que o bem garan-
tido não pertence ao de�edor e sim ao credor. representa, portanto, 
um bom meio de garantia. 

o segundo fator que caracteriza os covenants como ideais para 
o Project Finance é que nessa modalidade de financiamento o pon-
to crucial de toda a estrutura está no fluxo de caixa gerado pelo 
projeto. é preciso, então, garantir para os in�estidores uma mar-
gem segura de controle e/ou monitoramento do fluxo de caixa. Os 
covenants têm essa função.

de acordo com Borges (2002):

“a experiência internacional tem mostrado que o trabalho de re-
cuperação de créditos de�e trabalhar com três premissas básicas: 
negociação como alternativa à execução das garantias, identifica-
ção do ambiente de onde pro�ém o risco e ênfase na geração de 
resultados operacionais. é interessante notar que a experiência en-
sina que a melhor garantia é o sucesso da operação apoiada e sua 
geração de receitas originalmente pre�istas9,10.

dessa forma, o estabelecimento de garantias acessórias que 
assegurem uma variação prevista e segura do fluxo de caixa do 
Project Finance é forma de diminuição dos riscos do projeto e, 
consequentemente, dos custos do financiamento. 

Conforme mencionado, as obrigações podem ser positi�as 
(obrigações de fazer – positive covenants) quando estabelecem exi-
gências relati�as à obser�ância de práticas determinadas de gestão, 
entendidas como indispensáveis à administração eficiente da em-
presa. são exemplos de tais obrigações o compromisso de manter 
certo ní�el de capital e de patrimônio líquido, prestar informações 

9 embora a lei de falências em �igor tenha ele�ado o crédito com garantia real, os 
bens da massa podem não ser suficientes para satisfazer tais créditos.

10 Borges, luiz ferreira xa�ier. Co�enants: instrumento de garantia em project 
finance. Revista do BNDES, rio de Janeiro, �. 6, n. 11, p. 117-136, 2002. dispo-
ní�el em: < http://www.bndes.go�.br/siteBNdes/export/sites/default/bndes_pt/
galerias/arqui�os/conhecimento/re�ista/re�1106.pdf>, p. 125.
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periódicas ou e�entuais por meio de balanços e outros relatórios 
que demonstrem a real situação econômico – financeira da em-
presa. podem ser também negati�as as obrigações estabelecidas 
no contrato (negative covenants, obrigações de não-fazer), o que 
ocorre quando existem determinados atos que a empresa de�e se 
abster de praticar, tais como não onerar seus bens, não aumentar 
a taxa de endi�idamento em relação aos ati�os, não arrendar bens 
acima de determinados limites, não distribuir di�idendos acima de 
determinados limites. Enfim, as obrigações de fazer e não-fazer 
normalmente se referem à:

 • limitação do grau de endi�idamento da empresa – impedi-
mentos ou restrições negociais, acrescidos de um índice de 
endi�idamento pre�iamente estabelecido;

 • limitação ou impedimento para contrair no�as obrigações 
– �isa impedir a subordinação futura do direito do credor 
contratante;

 • manutenção de capital de giro mínimo – estabelece-se um 
índice de liquidez corrente que de�e ser mantido para prote-
ger o credor contra uma significativa expansão de responsa-
bilidades a curto prazo ou uma possí�el diminuição do ní�el 
de ati�idade negocial da empresa11.

finalmente, há ainda a estipulação da penalidade de �encimen-
to antecipado das obrigações do de�edor, em caso de não paga-
mento, pelo mutuário, dos juros e do principal a �encer ou o não 
cumprimento de qualquer outra obrigação estabelecida no contra-
to. estabelece-se um prazo determinado para que o de�edor supra 
a omissão ou sane o defeito no cumprimento do contrato, sob pena 
de se �encerem antecipadamente todas as demais obrigações por 
ele contraídas no contrato ou, e�entualmente, também outras assu-
midas por empresas coligadas. 

11 Borges, luiz ferreira xa�ier. Co�enants: instrumento de garantia em project 
finance. Revista do BNDES, rio de Janeiro, �. 6, n. 11, p. 117-136, 2002. dispo-
ní�el em: < http://www.bndes.go�.br/siteBNdes/export/sites/default/bndes_pt/
galerias/arqui�os/conhecimento/re�ista/re�1106.pdf>, p. 126.
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para que as partes en�ol�idas no Project Finance possam defi-
nir essas garantias e minimizar os riscos, é necessária a negociação 
das obrigações a serem assumidas pelo responsá�el pelo projeto, de 
acordo com o que é �iá�el ser oferecido e garantido, e em conjunto 
com as garantias tradicionais se também for necessário e possí�el. 
mas é importante que o de�edor e�ite cláusulas que contenham 
restrições em excesso, que abranjam suas subsidiárias, contratos e 
atos necessários às suas ati�idades normais ou onerem excessi�a-
mente suas ati�idades futuras. Como todas as demais fases do Pro-
ject Finance a estipulação dos covenants dependem de negociação 
e análise das estritas condições do projeto.

No exterior, é muito comum a constituição de um trustee para 
administrar recursos de terceiros e também o cumprimento das 
obrigações. No Brasil, o trustee se assemelha ao agente fiduciário, 
sendo comum para garantia de recebí�eis atra�és de uma conta 
corrente, que de�erá recolher os créditos do de�edor e efetuar o pa-
gamento. recebí�eis, por sua �ez, são os direitos de crédito origi-
nários de operações a prazo (já realizadas ou futuras), como �enda 
de bens e ser�iços12.

No Project Finance o agente fiduciário pode agir tanto na cap-
tação quanto na garantia de recebí�eis, sendo a entidade que de-
�erá receber os recursos captados pela securitização, liberando de 
acordo com as regras pre�istas no documento de oferta dos títulos. 
Outra forma de atuação do agente fiduciário seria como a entidade 
que deverá receber o fluxo de caixa gerado pelo empreendimento e 
aplica-lo de acordo com as instruções pre�iamente recebidas.

2.	 ParcerIa	PÚblIco	PrIvada	–	PPP

a parceria público pri�ada – ppp pode ser considerada uma 
recente referência em matéria de contratos firmados pela Adminis-
tração pública, mas que possui marcos regulatórios em elaboração. 

12 BORGES, Luiz Ferreira Xavier. Project finance e infra-estrutura: descrição e 
críticas. Revista do BNDES, rio de Janeiro, �. 5, n. 9, p. 105-122. disponí�el 
em: <http://www.bndes.go�.br/siteBNdes/export/sites/default/bndes_pt/gale-
rias/arqui�os/conhecimento/re�ista/re�905.pdf>, p. 49.
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uma questão que, de início, de�e ser apresentada é que a ppp de�e 
proporcionar alguma economia mensurá�el ao setor público ou um 
ganho identificado de eficiência. Caso contrário corre o risco de 
se tornar mais uma forma de deslocar gastos presentes para uma 
necessidade de desembolsos futuros13.

O contrato de Parceria Público-Privada é o acordo firmado en-
tre a administração pública e entes pri�ados, que estabelece �ín-
culo obrigacional para implantação ou gestão, no todo ou em parte, 
de ser�iços, empreendimentos e ati�idades de interesse público, 
em que o financiamento e a responsabilidade pelo investimento in-
cumbem ao ente pri�ado.

Na forma da lei 11.079/04 a parceria público-pri�ada é o con-
trato administrati�o de concessão, na modalidade patrocinada ou 
administrati�a. a norma estabelece que concessão patrocinada é a 
concessão de ser�iços públicos ou de obras públicas de que trata a 
lei no 8.987, de 13 de fe�ereiro de 1995, quando en�ol�er, adicio-
nalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do 
parceiro público ao parceiro pri�ado. Já a concessão administrati�a 
é o contrato de prestação de ser�iços de que a administração públi-
ca seja a usuária direta ou indireta, ainda que en�ol�a execução de 
obra ou fornecimento e instalação de bens. Não constitui parceria 
público-pri�ada a concessão comum, assim entendida a concessão 
de ser�iços públicos ou de obras públicas de que trata a lei no 8.987, 
de 13 de fe�ereiro de 1995, quando não en�ol�er contraprestação 
pecuniária do parceiro público ao parceiro pri�ado.

a celebração do contrato de ppp é �edada quando: (i) o �alor 
do contrato for inferior a r$ 20.000.000,00 (�inte milhões de reais); 
(ii) o período de prestação do ser�iço for inferior a 5 (cinco) anos; 
ou (iii) tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o 
fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra 
pública.

13 PASIN, Jorge Antônio Bozote; BORGES, Luiz Ferreira Xavier. A nova definição 
de parceria público-pri�ada e sua aplicabilidade na gestão de infra-estrutura públi-
ca. Revista do BNDES, rio de Janeiro, �. 10, n. 20, p. 182-183, 2003. disponí�el 
em: http://www.bndes.go�.br/siteBNdes/export/sites/default/bndes_pt/galerias/
arqui�os/conhecimento/re�ista/re�2006.pdf>, p. 183.
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além disso, são diretrizes da ppp estabelecidas na lei 11.079/04, 
entre outros, a busca de eficiência, a indelegabilidade das funções 
típicas do Estado, a responsabilidade fiscal; a transparência dos 
procedimentos e das decisões; a repartição objeti�a de riscos entre 
as partes; e a sustentabilidade financeira e vantagens socioeconô-
micas dos projetos de parceria.

os contratos de parceria público-pri�ada atenderão ao disposto 
no art. 23 da lei no 8.987, de 13 de fe�ereiro de 1995, no que cou-
ber, de�endo também pre�er (i) o prazo de �igência do contrato, 
compatí�el com a amortização dos in�estimentos realizados, não 
inferior a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluin-
do e�entual prorrogação; (ii) as penalidades aplicá�eis à adminis-
tração pública e ao parceiro pri�ado em caso de inadimplemento 
contratual, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade da 
falta cometida, e às obrigações assumidas; (iii) a repartição de ris-
cos entre as partes, inclusi�e os referentes a caso fortuito, força 
maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária; (i�) as for-
mas de remuneração e de atualização dos �alores contratuais; (�) 
os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro 
público, os modos e o prazo de regularização e, quando hou�er, a 
forma de acionamento da garantia; (�i) os critérios objeti�os de 
a�aliação do desempenho do parceiro pri�ado; (�ii) a prestação, 
pelo parceiro privado, de garantias de execução suficientes e com-
patí�eis com os ônus e riscos en�ol�idos, obser�ados os limites 
pre�istos na legislação; (�iii) o compartilhamento com a adminis-
tração pública de ganhos econômicos efeti�os do parceiro pri�a-
do decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos 
utilizados pelo parceiro pri�ado; (ix) a realização de �istoria dos 
bens re�ersí�eis, podendo o parceiro público reter os pagamentos 
ao parceiro pri�ado, no �alor necessário para reparar as irregulari-
dades e�entualmente detectadas.

os contratos de ppp poderão pre�er adicionalmente os requisi-
tos e condições em que o parceiro público autorizará a transferên-
cia do controle da sociedade de propósito específico para os seus 
financiadores, com o objetivo de promover a sua reestruturação 
financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços 
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(step-in rights), não se aplicando para este efeito o pre�isto no in-
ciso i do parágrafo único do art. 27 da lei no 8.987, de 13 de fe-
�ereiro de 1995. Há também possibilidade de emissão de empenho 
em nome dos financiadores do projeto em relação às obrigações 
pecuniárias da Administração Pública. Além disso, os financiado-
res do projeto podem ter legitimidade para receber indenizações 
por extinção antecipada do contrato, bem como pagamentos efe-
tuados pelos fundos e empresas estatais garantidores de parcerias 
público-pri�adas.

a contraprestação da administração pública nos contratos de 
parceria público-pri�ada poderá ser feita por ordem bancária, ces-
são de créditos não tributários, outorga de direitos em face da ad-
ministração pública, outorga de direitos sobre bens públicos domi-
nicais, outros meios admitidos em lei. o contrato poderá pre�er o 
pagamento ao parceiro pri�ado de remuneração �ariá�el �inculada 
ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e dis-
ponibilidade definidos no contrato.

a contraprestação da administração pública será obrigatoria-
mente precedida da disponibilização do ser�iço objeto do contrato 
de parceria público-pri�ada. porém, é facultado à administração 
pública, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da contra-
prestação relati�a a parcela fruí�el de ser�iço objeto do contrato de 
parceria público-pri�ada.

um ponto da lei 11.079/04 que �ale destaque é o que trata das 
garantias. as obrigações pecuniárias contraídas pela administração 
pública em contrato de parceria público-pri�ada poderão ser garan-
tidas por meio de �inculação de receitas, instituição ou utilização 
de fundos especiais pre�istos em lei; contratação de seguro-garantia 
com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo po-
der público; garantia prestada por organismos internacionais ou ins-
tituições financeiras que não sejam controladas pelo Poder Público; 
garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada 
para essa finalidade; e/ou outros mecanismos admitidos em lei.

a lei 121.079/04 pre�ê a constituição de uma sociedade de pro-
pósito específico como veículo para implantar e gerir a parceria. 
Nesse caso, a spe de�erá obedecer a padrões de go�ernança cor-
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porativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padro-
nizadas.

a contratação de ppp é precedida de licitação na modalidade de 
concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicio-
nada ao atendimento de determinados requisitos.

O contrato, por fim, poderá prever o emprego dos mecanismos 
pri�ados de resolução de disputas, inclusi�e a arbitragem, a ser 
realizada no Brasil e em língua portuguesa. 

Como se depreende, a proposta do go�erno federal possibilita 
configurar projetos de parceria que minimizem os riscos de inadim-
plência da administração pública e de instabilidades políticas. 

de acordo com a legislação, o contrato administrati�o poderá 
pre�er não só as penalidades aplicá�eis como as garantias ofereci-
das para o cumprimento do contrato o que certamente irá facilitar o 
ressarcimento do parceiro pri�ado na hipótese de inadimplemento 
pelo estado.

outro ponto que merece referência é a autorização da utilização 
da arbitragem, como alternativa de solução de conflitos o que pode 
reduzir o tempo e os custos en�ol�idos na solução de litígios.

o equilíbrio do contrato de parceria poderá ser buscado atra�és 
do emprego das garantias, porém é nos projetos que en�ol�am ati�i-
dades auto sustentá�eis que ele poderá se mostrar mais atrati�o para a 
iniciati�a pri�ada, justamente onde é indicado o emprego do Project 
Finance. a �iabilidade econômica não decorreria propriamente do 
projeto, mas da ati�idade e sua �iabilidade econômica autônoma.

de toda sorte, a parceria público-pri�ada se mostra como gran-
de a�anço, tornando-se uma interessante opção de fomento de in-
�estimento da iniciati�a pri�ada para suprir a falta do estado em 
determinados setores.

3.	 conclusões:	ParcerIa	PÚblIco	PrIvada	x	
Project	fInance

Como �isto, o Project Finance é uma forma de engenharia fi-
nanceira que tem um desenho voltado para a realização de um flu-
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xo de caixa planejado, com base nos ati�os gerados no próprio pro-
jeto, cabendo às partes identificar e mitigar os riscos previstos. A 
ppp, por sua �ez, não necessariamente pressupõe a pre�isão de um 
fluxo de caixa que até poderá ser insuficiente não proporcionando 
autonomia ao projeto.

a parceria público-pri�ada exige a pre�alência do interesse 
público sobre o particular, segundo as nossas normas de direito 
público. No entanto o Project Finance pressupõe a equi�alência 
entre os participantes, seguindo as normas de direito pri�ado. daí, 
para e�olução das ppps de�erão ser desen�ol�idos modelos de ne-
gócios que possibilitem maior equilíbrio ou garantias para os parti-
cipantes, especialmente para os financiadores.

também de�e ser le�ado em conta que nas ppps, de�erão os 
parceiros privados ficar responsáveis pela conclusão e operação do 
projeto, nos termos definidos pelo interesse público, independente 
das �ariações de mercado, sob pena de se interromper projetos pos-
teriormente considerados in�iá�eis. 

embora o Project Finance encontre suas melhores condições 
de implantação e os menores custos quando o estado transfere uma 
ati�idade auto-sustentá�el, �iá�el ao particular, pode-se pensar na 
sua aplicação quando a ati�idade não tenha pre�isão de retorno 
suficiente, porquanto a atratividade será garantida por meio de re-
cursos públicos. 

Não se pode deixar passar despercebido que o parceiro pri�ado 
exigirá que lhe seja assegurado o retorno do capital in�estido. assim, 
se as taxas de retorno não forem atrati�as, o estado poderá cobrir a 
diferença até torná-las competiti�as com outras ati�idades. porém, 
pelo que se depreende há preferência pelo fomento de projetos que 
não dependam propriamente de desembolso da administração. 

Condições para o sucesso das ppps é a estabilidade macroeco-
nômica e a segurança jurídica do projeto firmado com os parceiros 
pri�ados. a credibilidade também é um fator indispensá�el para 
parceria. a estabilidade e o cumprimento das obrigações assumi-
das pelo estado, independente dos e�entos políticos, também são 
elementos essenciais das parcerias. por outro lado, os instrumentos 
de segregação de risco e de securitização serão o contrapeso para 
garantir a conclusão e operação do empreendimento.
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um dos caminhos para �iabilizar a ppp é a utilização da socie-
dade de propósito específico que poderão ser joint ventures, inclu-
si�e, sem a participação estatal representati�a. o estado, em contra 
partida, poderá se �aler de participação com golden shares, o que 
também pode le�ar ao enfraquecimento da parceria, pelo risco de 
utilização política, em detrimento dos critérios de mercado.

entre os elementos mais rele�antes das ppps estão os instru-
mentos contratuais firmados entre as diversas partes, que envolvem 
aspectos técnicos, de acordo com a natureza do projeto. as cláu-
sulas contratuais de�em estabelecer os instrumentos de medição, 
exigindo a contratação de empresas especializadas para aferir o re-
sultado estabelecido.

Borges e pasim (2003) apontam alguns elementos essenciais 
para a tomada de decisão de um gestor público para aplicação de 
uma ppp14:

 1. A existência de definição legal de objeto e metas pelo poder 
público, garantindo-lhe a primazia dos direitos;

 2. A verificação da existência de resultados positivos para a co-
munidade, preferencialmente mensurá�eis em comparação à 
atuação direta do estado;

 3. a necessidade de adoção de tarifas socialmente justas, embo-
ra não necessariamente geradores de auto-sustentação para o 
empreendimento;

 4. a possibilidade de captação expressi�a de recursos pri�ados;
 5. o comprometimento do parceiro pri�ado com a implantação 

e a operação do empreendimento;
 6. a possibilidade de comprometimento efeti�o dos recursos 

públicos contratados pré�ia ou parceladamente durante o 
prazo do empreendimento;

14 PASIN, Jorge Antônio Bozote; BORGES, Luiz Ferreira Xavier. A nova defini-
ção de parceria público-pri�ada e sua aplicabilidade na gestão de infra-estrutu-
ra pública. Revista do BNDES, rio de Janeiro, �. 10, n. 20, p. 182-183, 2003. 
disponí�el em: <http://www.bndes.go�.br/siteBNdes/export/sites/default/bn-
des_pt/galerias/arqui�os/conhecimento/re�ista/re�2006.pdf>, p. 184.
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 7. A verificação de atratividade econômica ou financeira para o 
parceiro pri�ado;

 8. a possibilidade de condicionamento do pagamento pelo se-
tor público ao parceiro pri�ado, em função do cumprimento 
das metas definidas contratualmente e verificadas, preferen-
cialmente, por agente independente;

 9. a aceitação da operação do empreendimento sob a ótica pri-
vada e de direito privado, mas com regulação e fiscalização 
do ente público concedente ou não.

para que sua aplicação seja bem sucedida, a parceria público 
pri�ada de�e proporcionar ao setor público alguma economia men-
surável de recursos, ganho de eficiência ou geração de relevante 
externalidade com a sua realização.

Casos típicos de ppp podem en�ol�er projetos urgentes e es-
senciais, permitindo a antecipação de in�estimentos pelo parceiro 
pri�ado e que exigiriam maior tempo para serem alocados pelo 
setor público. também são fatores positi�os à ppp o compartilha-
mento de risco com o setor pri�ado e um menor grau de incerteza 
sobre a conclusão e redução do prazo esperado para implantação 
do empreendimento, considerando o comprometimento do parcei-
ro pri�ado com os resultados do projeto. além disso, cabe conside-
rar a estrutura fiscalizatória que deverá ser exercida pelo Estado e 
pelos in�estidores do projeto.

as formas de estruturação e de fornecimento de garantias de-
vem ser suficientes para permitir a busca de colaboração financeira 
de bancos pri�ados e públicos, nacionais e internacionais para os 
in�estimentos, exigindo-se o amadurecimento das instituições na-
cionais, inclusi�e para oferecer formas diferenciadas de seguros.

O principal desafio talvez continue sendo minimizar o risco po-
lítico que pro�oca aumento de custos dos projetos e a exigência de 
garantias maiores pelas obrigações. se a ppp puder contornar suas 
limitações de risco político quanto à credibilidade da garantia do 
uso dos recursos públicos como fonte essencial de projetos para 
assunção de riscos por dez, �inte ou mesmo trinta anos, poderá se 
tornar uma importante ferramenta do estado em seu objeti�o de 
retomar o crescimento econômico e social. 
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ANEXO

Estado Leis sobre Parcerias Público-Privadas

minas gerais 

lei nº 14.868, 16 dezembro de 2003 – programa de parcerias 
público-pri�adas no estado de minas gerais. 
lei nº 14.869, 16 dezembro de 2003 – fundo de parcerias 
público-pri�adas do estado de minas gerais.

são paulo

lei nº 11.688, de 19 de maio de 2004.
institui o programa de parcerias público-pri�adas ppp no 
estado de são paulo, e dá outras pro�idências. 
decreto nº 48.867, de 10 de agosto de 2004 
regulamenta a lei que institui o programa de parcerias público-
pri�adas ppp no estado de são paulo, e dá outras pro�idências. 

paraíba

lei nº 8.684, 07 de no�embro de 2008
institui o programa de parceria público-pri�ada, dispondo sobre 
normas específicas para licitação e contratação, no âmbito do 
estado da paraíba, e dá outras pro�idências.

Bahia 
lei nº 9.290 de 27 de dezembro de 2004
institui o programa de parcerias público-pri�adas – ppp do 
estado da Bahia dá outras pro�idências.

pernambuco 

lei nº 12.765, de 27 de janeiro de 2005
institui normas gerais para licitação e contratação de parceria 
público-pri�ada no âmbito da administração pública estadual. 
lei nº 12.976, de 28 de dezembro de 2005.
institui o fundo estadual garantidor das parcerias público-
Privadas e introduz modificações nos artigos 4, 12 e 19 da Lei 
12.765/2005.
lei nº 13.070, de 11 de julho de 2006
inclui os projetos prioritários do programa estadual de parcerias 
público-pri�adas no ppa.

sergipe
lei 6.299 – 19 de dezembro de 2007
institui o programa de parcerias público-pri�adas de sergipe 
– propppse. 

rio grande 
do sul

lei nº 12.234, de 13 de janeiro de 2005.
dispõe sobre normas para licitação e contratação de parcerias 
público-pri�adas, institui o programa de parcerias público-
pri�adas do estado do rio grande do sul – ppp/rs – e dá 
outras pro�idências.
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distrito 
federal

lei nº 3.792, de 02 de fe�ereiro de 2006 
institui o programa de parcerias público-pri�adas do distrito 
federal e dá outras pro�idências.

Ceará 

lei nº 13.557, de 30 de dezembro de 2004.
institui o programa de parcerias público-pri�adas – programa 
ppp, no âmbito da administração pública do estado do Ceará e 
dá outras pro�idências.

goiás

lei nº 14.910, de 11 de agosto de 2004.
dispõe sobre a instituição do programa de parcerias público-
pri�adas, da constituição da Companhia de in�estimentos e 
parcerias do estado de goiás e dá outras pro�idências.

piauí
lei ordinária nº 5.494, de 19 de setembro de 2005 
institui o programa de parcerias público-pri�adas do estado do 
piauí – ppp piauí e dá outras pro�idências.

rio grande 
do Norte

lei complementar nº 307, de 11 de outubro de 2005
Dispõe sobre normas específicas para licitação e contratação 
de parceria público-pri�ada (ppp), no âmbito do estado do 
rio grande do Norte, institui o programa estadual de ppp, na 
administração pública estadual, e dá outras pro�idências.

santa 
Catarina

lei nº 12.930, de 4 de fe�ereiro de 2004. 
institui o marco regulatório dos programas de parcerias público-
pri�ada no âmbito do estado de santa Catarina, entre outras 
pro�idências. 
lei nº 13.335, de 28 de fe�ereiro de 2005 
autoriza o poder executi�o a constituir empresa para os projetos 
de parcerias público-pri�adas e de concessões e estabelece 
outras pro�idências. 
lei nº 13.342, de 10 de março de 2005
dispõe sobre o programa de desen�ol�imento da empresa 
Catarinense – prodeC – e do fundo de apoio ao 
desen�ol�imento Catarinense – fadesC – e estabelece outras 
pro�idências.

espírito santo
lei Complementar n° 492, de 10 de agosto de 2009
institui o programa de parcerias público-pri�adas do estado do 
espírito santo e dá outras pro�idências
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A Inconstitucionalidade da Cobrança da 
Contribuição à Empresa Brasil de Comunicação 

Criada pela Lei n. 11.652/2008 das Empresas 
Prestadoras de serviços de telecomunicação

marciano seabra de godoi1

daniela sil�eira lara2 

I.	 da	crIação	da	ebc	–	emPresa	brasIl	de	
comunIcação	–	e	suas	fontes	de	receIta

em 10 de outubro de 2007, foi editada a medida pro�isória n. 
398, que constituiu a empresa Brasil de Comunicação – eBC – e 
instituiu os princípios e objeti�os dos ser�iços de “radiodifusão pú-
blica” explorados pelo poder executi�o ou outorgados a entidades 
de sua administração indireta.

1 Consultor interno do escritório rv&lC ad�ogados. ad�ogado e economista, dou-
tor em direito financeiro e tributário pela uni�ersidade Complutense de madri e 
mestre em direito tributário pela uni�ersidade federal de minas gerais (ufmg). 
graduado em direito pela uni�ersidade federal de minas gerais (ufmg) e em 
economia pela pontifícia uni�ersidade Católica de minas gerais (puC minas). 
professor da pontifícia uni�ersidade Católica de minas gerais (puC minas) nos 
cursos de graduação em direito e de mestrado/doutorado em direito público. fun-
dador e diretor executi�o do instituto de estudos fiscais (iefi).

2 pós-graduada em direito de empresa pelo instituto de educação Continuada da 
pontifícia uni�ersidade Católica de minas gerais (ieC puC minas). graduada 
em direito pela uni�ersidade federal de minas gerais (ufmg). mBa em fi-
nanças pelo iBmeC-mg. diretora da associação Brasileira de estudos tribu-
tários das empresas de telecomunicações (aBetel). ex-gerente tributária de 
empresa de grande porte na área de telecomunicações.
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de acordo com art. 11 da referida mp 398/07, os recursos da 
eBC seriam constituídos da receita pro�eniente de �árias fontes, 
sem a criação de no�os tributos. 

toda�ia, na con�ersão da mp n. 398/07 para a lei n. 11.652, de 
7 de abril de 2008, foi incluída como uma das fontes de receita da 
eBC o �alor de no mínimo 75% da arrecadação de no�a contribui-
ção instituída pelo art. 32 da própria lei:

“art. 32. fica instituída a Contribuição para o fomento da radio-
difusão pública, com o objeti�o de propiciar meios para a melhoria 
dos ser�iços de radiodifusão pública e para a ampliação de sua pe-
netração mediante a utilização de ser�iços de telecomunicações.

§ 1o a Contribuição é de�ida pelas prestadoras dos ser�iços constan-
tes do anexo desta lei, e o seu fato gerador é a prestação deles.

§ 2o a Contribuição será paga, anualmente, até o dia 31 de março, 
em �alores constantes do anexo desta lei”.

por outro lado, o art. 33 da lei n. 11.652/08 alterou o art. 8º da 
lei n. 5070/66, para reduzir o �alor da taxa de fiscalização e fun-
cionamento (tff) de�ida ao fistel (fundo de fiscalização das 
telecomunicações). antes da lei n. 11.652/08, a tff correspondia 
a 50% do �alor da tfi (taxa de fiscalização de instalação). Com o 
ad�ento do art. 33 da lei n. 11.652/08, o �alor da tff foi reduzido 
para 45% do �alor da tfi.

essa redução no �alor de�ido para a tff equi�ale exatamente 
ao �alor que passou a ser cobrado a título da no�a contribuição à 
eBC, conforme tabela anexa à lei n. 11.652/08. ou seja, hou�e 
redução do �alor de uma taxa e criação de uma no�a contribuição 
exatamente no mesmo montante da redução da taxa.

Como contribuintes dessa no�a contribuição, foram elencadas 
todas as prestadoras de ser�iços pre�istas no anexo da lei, inclusi-
ve as prestadoras de serviços de telecomunicação fixa e móvel.

posteriormente, a mp n. 460, de 30 de março de 2009, alterou a 
lei n. 11.652/08 para, além de determinar o pagamento da contri-
buição em 31 de maio de 2009, também determinar a inclusão dos 
§ § 7º a 11 ao art. 32 da Lei, para dispor que a Agência Nacional de 
telecomunicações – anatel – tem a responsabilidade de recolher, 
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fiscalizar e cobrar a referida contribuição e repassá-la à EBC, me-
diante uma remuneração percentual sobre o total recolhido.

Conforme será demonstrado adiante, a no�a contribuição desti-
nada a custear a eBC não se re�este das características necessárias 
à instituição �álida de qualquer tributo pre�isto na Constituição 
federal e, portanto, é inconstitucional.

ademais, mesmo que ti�esse natureza jurídica de alguma con-
tribuição pre�ista constitucionalmente, ainda assim seria incons-
titucional, pois sua base de cálculo não possui qualquer conexão 
com a materialidade de uma contribuição. além disso, mesmo que 
fosse considerada �álida a contribuição à eBC, não poderia ser co-
brada das prestadoras de serviços de telecomunicação fixa e móvel, 
pois essas prestadoras não guardam qualquer �inculação ou referi-
bilidade com a finalidade ou destinação da contribuição, requisito 
primordial para a instituição de qualquer contribuição, conforme já 
decidido pelos tribunais do país. 

Por fim, mesmo que pudesse ser cobrada das prestadoras de 
ser�iços de telecomunicação, a cobrança da contribuição à eBC, 
no próprio ano de 2009, como determinou a mp 460, �iolaria o 
princípio da anterioridade tributária pre�isto no art. 150, iii, da Cf, 
só podendo ser efeti�amente cobrada em março de 2010, conforme 
restará explicitado a seguir.

II.	 da	InconstItucIonalIdade	da	contrIbuIção	
Para	a	ebc	

para a aferição da constitucionalidade ou não da no�a contri-
buição para a eBC, faz-se necessário, logo de início, indagar qual 
seria a natureza jurídica da referida contribuição e, consequente-
mente, as normas constitucionais aplicá�eis à espécie tributária.

a doutrina pátria já consolidou entendimento no sentido de que, 
para se caracterizar a natureza jurídica tributária, a exação de�e 
preencher os requisitos do art. 3º do Código tributário Nacional:

“art. 3º – tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo �alor nela se possa exprimir, que não constitua san-
ção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante ati�idade 
administrati�a plenamente �inculada”.
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No julgamento da adiN n. 2556, o ministro relator moreira 
al�es deixou claro que basta a adequação ao art. 3º para se consi-
derar uma exação como de natureza tributária3.

em princípio, portanto, a contribuição à eBC preencheria todos 
os requisitos pre�istos no art. 3º do CtN. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o enten-
dimento de que as espécies tributárias pre�istas na Constituição são: 
impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsó-
rios e contribuições (contribuições sociais, de inter�enção no domínio 
econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas).

para a caracterização de cada espécie tributária, é necessário 
perquirir sobre a hipótese de incidência, base de cálculo e também 
sobre a sua finalidade e destinação.

No caso da hipótese de incidência da contribuição à eBC, a 
doutrina especializada assim esclarece:

“o “fato gerador” (aspecto material) da Contribuição à eBC é a 
prestação dos ser�iços constantes no anexo da lei, ser�iços que 
podem ser consolidados nas espécies “radiodifusão sonora e de 
sons e imagens” e “ser�iços de telecomunicação em geral” (inte-
resse coleti�o e restrito, prestados no regime público ou pri�ado), 
ambas espécies do gênero ser�iços de telecomunicações”4.

a lei n. 11.652/2008 determina, como base de cálculo da exa-
ção, não uma unidade de �alor pecuniário, mas a quantidade de 
estações/ terminais ou número de habitantes atendidos pelas esta-
ções, sendo a alíquota um valor fixo expresso monetariamente e 
referente a cada unidade pre�ista.

Por outro lado, sua arrecadação tem como finalidade, conforme 
o caput do art. 32 da lei, “propiciar meios para a melhoria dos ser-

3 “A primeira questão que se coloca, é a de saber se elas são, ou não, exações tri-
butárias. A meu ver, nesse exame sumário, são ambas exações tributárias pela 
adequação delas ao conceito que se encontra no art. 3º do Código Tributário 
Nacional”. (adi 2556, dJ de 08.08.2003, relator min. moreira al�es).

4 aldo de paula Júnior. “A Natureza e (In)validade da Contribuição para Fo-
mento da Radiodifusão Pública instituída pela Lei Federal n. 11.652/2008”. v 
Congresso Nacional de estudos tributários. iBet. Noesis. 2008. p. 45.
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�iços de radiodifusão pública e para a ampliação de sua penetração 
mediante a utilização de ser�iços de telecomunicações”. 

Pela análise de seu fato gerador, base de cálculo e finalidade, ve-
rifica-se que a contribuição à EBC não pode ser considerada como 
taxa. apesar de possuir a mesma estrutura quantitati�a da taxa de 
fiscalização e funcionamento – tff (base de cálculo e alíquota), 
não possui na composição de sua hipótese de incidência uma atua-
ção estatal específica e divisível vinculada ao contribuinte.

Por não financiar obra pública, nem ter como fato gerador a 
valorização de imóvel, fica afastada sua caracterização como con-
tribuição de melhoria.

por não ter pre�isão de restituição do �alor arrecadado, também 
não pode ser considerada um empréstimo compulsório.

Caso fosse um imposto válido, a figura ora examinada deveria 
ter sido instituída por lei Complementar (art. 154, i da Cf/88) e 
não poderia a lei que a instituiu �incular sua arrecadação a um ór-
gão como a eBC (art. 167, iv, da Cf/88).

resta analisar, portanto, se a contribuição à eBC pode ser con-
siderada como contribuição de alguma espécie.

o art. 149 da Constituição federal menciona três espécies de 
contribuições:

“art. 149. Compete exclusi�amente à união instituir contribuições 
sociais, de inter�enção no domínio econômico e de interesse das 
categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua 
atuação nas respecti�as áreas, obser�ado o disposto nos arts. 146, 
III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relati-
�amente às contribuições a que alude o dispositi�o”. (grifamos).

Na sempre lembrada classificação feita pelo Min. Carlos Vello-
so no re n. 138.284, as contribuições pre�istas na Constituição 
podem ser: a) contribuições sociais (de seguridade social e gerais), 
de inter�enção no domínio econômico e corporati�as.

quanto à no�el contribuição inserida no ordenamento jurídico 
pela eC n. 39/2002 no art. 149-a da Cf (contribuição para o cus-
teio do ser�iço de iluminação pública), ob�iamente nada tem a �er 
com a contribuição à eBC.
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inicialmente, descarta-se facilmente que a contribuição à eBC 
se caracterize como “contribuição corporati�a”, pois não se destina 
ao interesse de categoria profissional ou econômica. Tampouco pode 
ser classificada como “contribuição social de seguridade social”, 
pois sua arrecadação não é destinada a custear a seguridade social, 
que engloba ações de pre�idência social, assistência social e saúde.

desta forma, restam ser analisadas as espécies tributárias “con-
tribuição social geral” e “contribuição de inter�enção no domínio 
econômico”, para verificar se a contribuição à EBC pode ser carac-
terizada como uma dessas espécies.

Ao classificar as contribuições, o STF, no RE 138.284, acima 
mencionado, tendo como relator o Min. Carlos Velloso, afirmou 
que as “contribuições sociais gerais” pre�istas no próprio texto 
constitucional seriam o salário-educação, (art. 212, § 5º da CF/88), 
o fgts, as contribuições do sesi, seNai, seNaC (art. 240).

posteriormente, quando do julgamento das adiN´s ns. 2.556 e 
2.568, que trata�am das exações criadas pela lei Complementar n. 
110/01, o stf entendeu que referidas contribuições teriam nature-
za jurídica de “contribuição social geral” pelo fato de que possuí-
am “finalidade social”, no sentido de atender ao “direito social” do 
art. 7º, inciso iii, da Cf/88:

“de outra parte, sendo exações tributárias que também se destinam 
ao fundo de garantia por tempo de ser�iço, enquadram-se elas no 
disposto no artigo 217, iv e v, do Código tributário Nacional, o 
qual alude a contribuição destinada a ele e admite a criação por lei 
de outras de fins sociais. E, tendo ambas as exações tributárias ora 
impugnadas inequívoca finalidade social (atender ao direito social 
referido no inciso iii do artigo 7º da Constituição de 1988), são 
contribuições sociais gerais.

[...]

e, assim sendo, pelo menos em exame compatí�el com a aprecia-
ção do pedido liminar, enquadram-se as duas contribuições sociais 
instituídas pela lei Complementar n. 110/2001 na sub-espécie 
contribuições sociais gerais, que se submetem à regência do ar-
tigo 149 da Constituição, e não à do artigo 195 da Carta magna”. 
– grifamos.
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portanto, o que emana da jurisprudência do stf é que as con-
tribuições sociais gerais ou são as pre�istas no próprio texto cons-
titucional (como no art. 212, § 5º, e no art. 240 da CF) ou então são 
as criadas pelo legislador infraconstitucional para atender a um dos 
“direitos sociais” pre�istos no capítulo ii, do título ii da Constitui-
ção (arts. 6º a 11).

esses são os “direitos sociais” que foram considerados pelo 
stf como passí�eis de serem atendidos pela instituição de uma 
“contribuição social geral”.

a “radiodifusão pública” é pre�ista no Capítulo da Constituição 
federal que trata da “Comunicação social” (título viii, Capítulo 
v) e não pode ser considerada como um “direito social” propria-
mente dito.

além disso, caso se considere a comunicação social como “di-
reito social” passível de financiamento específico por contribuição 
social geral, então todo e qualquer tema tratado nos capítulos da 
“ordem social” da Cf de 1988 (como cultura, desporto, ciência e 
tecnologia, etc.) poderia ser base para a criação de no�a contribui-
ção social. Nesse cenário, os impostos perderiam seu caráter básico 
de fonte de custeio das despesas públicas gerais, pois poderiam ser 
criadas tantas contribuições sociais gerais quantas fossem as ati�i-
dades federais nos setores mencionados.

por outro lado, �ejamos se a contribuição à eBC pode caracte-
rizar-se como contribuição de inter�enção no domínio econômico 
(CIDE), como forma específica de intervenção do Estado na “Or-
dem econômica”.

A “Ordem Econômica” é definida na Constituição Federal em 
seu título vii (“da ordem econômica e financeira”), sendo que 
seu art. 170 delimita seus princípios fundamentais:

“art. 170. a ordem econômica, fundada na �alorização do traba-
lho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, obser�a-
dos os seguintes princípios:

i – soberania nacional;

ii – propriedade pri�ada;
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iii – função social da propriedade;

iv – li�re concorrência;

v – defesa do consumidor;

vi – defesa do meio ambiente, inclusi�e mediante tratamento di-
ferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e ser�iços 
e de seus processos de elaboração e prestação; 

vii – redução das desigualdades regionais e sociais;

viii – busca do pleno emprego;

ix – tratamento fa�orecido para as empresas de pequeno porte 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e admi-
nistração no país”. 

desta forma, analisando cada um dos pilares da inter�enção no 
domínio econômico, resta claro que a ati�idade de exploração da 
radiodifusão pública é estranha aos princípios da ordem econômi-
ca pre�istos constitucionalmente.

As intervenções no domínio econômico aptas a servir de fina-
lidade para instituição de contribuição estão pre�istas nos artigos 
170 a 181 da Cf, e em nenhum caso há indicação de algo que possa 
le�ar à radiodifusão pública.

Ademais, a intervenção para fins de CIDE só poderá ocorrer de 
forma direta, como um tributo extrafiscal com seus recursos aplica-
dos diretamente na finalidade que causou sua instituição.

esta é a conclusão da melhor doutrina, conforme esclarecido 
por Hugo de Brito machado segundo5:

“a mera utilização da contribuição como fonte de custeio de um 
órgão inter�entor não é possí�el em face do disposto no próprio 
artigo 149 da Constituição que asse�era serem as contribuições 
nele referidas o próprio instrumento de atuação da união federal 
nas respecti�as áreas. 

5 Hugo de Brito machado segundo. “Perfil Constitucional das Contribuições de 
Intervenção no Domínio Econômico”. “Contribuições de inter�enção no do-
mínio econômico”. Coordenador: marco aurélio greco. dialética. são paulo. 
2001. p.116.
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[...] 

e o produto da sua arrecadação de�e, também, ter aplicação �in-
culada à finalidade da contribuição, para que essa finalidade seja 
inteira e exclusi�amente, a de inter�ir na economia, e não outra. isso 
não significa que a contribuição deve necessariamente custear um 
órgão inter�entor como o Cade, mas sim que de�e ter seus recur-
sos destinados ao custeio de uma atividade estatal que tenha por fim 
desestimular, diminuir ou mitigar o fato que ensejou a inter�enção.

em síntese, tanto a contribuição de�e, em si mesma, possuir es-
sencialmente uma função extrafiscal interventiva, como o produto 
de sua arrecadação de�e ser aplicado na consecução de ati�idades 
vinculadas a essa mesma finalidade”.

No caso da contribuição à eBC, conforme já explicitado, sua 
finalidade declarada é propiciar meios para a melhoria dos servi-
ços de radiodifusão pública, e no mínimo 75% do produto de sua 
arrecadação é destinado à “empresa Brasil de Comunicação”, cria-
da pela lei n. 11.652/2008 e que tem por objeti�o a prestação de 
ser�iços de radiodifusão pública e ser�iços conexos (art. 6º da lei 
11.652/08). 

a “radiodifusão pública” de “sons e imagens” é tratada na Cons-
tituição federal no Capítulo da “Comunicação social”, que está 
inserido no título viii que trata da “ordem social”, ou seja, sem 
nenhuma ligação efeti�a com temas relacionados à “ordem econô-
mica”, que possa ensejar uma finalidade de intervenção econômica.

ademais, além de não ha�er inter�enção no domínio econômi-
co propriamente dito, não há, na criação dessa contribuição, qual-
quer ati�idade inter�enti�a do estado no sentido de estimular ou 
desestimular qualquer conduta econômica ou produti�a por parte 
dos agentes pri�ados.

desta forma, resta claro que a contribuição à eBC criada pela 
lei n. 11.652/08 também não possui natureza de contribuição de 
inter�enção no domínio econômico (Cide).

em suma, passando em re�ista todas as espécies tributárias 
existentes no Direito brasileiro, verifica-se que em nenhuma delas 
se encaixa �alidamente a contribuição à eBC, sendo imperiosa a 
sua declaração de inconstitucionalidade.
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II.1.	da	falta	de	conexão	da	base	de	cálculo	da	contribuição	à	
ebc	com	sua	própria	materialidade

Caso se entenda que a contribuição à eBC possui característica 
de contribuição social geral ou de inter�enção no domínio econô-
mico, ainda assim a contribuição se mostrará in�álida.

Conforme demonstrado, o art. 149 da Constituição federal ou-
torga à união federal a competência para instituir contribuições 
sociais, contribuições de inter�enção no domínio econômico e con-
tribuições de interesse das categorias profissionais.

Com o ad�ento da emenda Constitucional nº 33/2001, foi acres-
cido ao aludido artigo 149 o seu parágrafo 2º, o qual pre�ê algumas 
hipóteses de não-incidência (imunidade tributária), bem como os 
critérios para o aspecto quantitati�o das contribuições sociais e de 
inter�enção no domínio econômico. quanto ao aspecto quantita-
ti�o das contribuições, foram estabelecidas, para os casos de alí-
quotas ad �alorem, as bases tributá�eis das referidas contribuições, 
quais sejam, faturamento, receita bruta, �alor da operação e �alor 
aduaneiro (para os casos de importação):

§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econô-
mico de que trata o caput deste artigo: 

i – não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; 

ii – incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros 
ou ser�iços; 

iii – poderão ter alíquotas: 

a) ad �alorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o 
�alor da operação e, no caso de importação, o �alor aduaneiro; 

b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada. 

ou seja, o poder Constituinte deri�ado determinou que, quando 
se tratar de instituição de uma das espécies de contribuições acima 
mencionadas, quais sejam, contribuições sociais e contribuições de 
inter�enção no domínio econômico, as alíquotas ad �alorem serão 
estabelecidas sobre as bases tributá�eis pre�iamente determinadas, 
quais sejam, faturamento, a receita bruta ou o �alor da operação e, 
no caso de importação, o �alor aduaneiro.
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é justamente nesse sentido o entendimento apresentado pelo r. 
doutrinador e julgador leandro paulsen, relator do �oto �encedor 
no julgamento do recurso de apelação nº 2005.71.11.002947-3/
rs, proferido pela 2ª turma do egrégio tribunal regional federal 
da 4ª região, ao apreciar a questão da constitucionalidade da con-
tribuição ao iNCra, que apesar de ser considerada como Cide, 
possui base de cálculo diversa da prevista pelo art. 149, § 2º, III, 
“a” da Cf/88:

triButário. CoNtriBuição ao iNCra. Natureza Ju-
rídiCa. referiBilidade. 1. a contribuição ao iNCra, con-
forme orientação do STJ, configura contribuição de intervenção no 
domínio econômico, não tendo sido re�ogada pelas leis nº 7.789/89 
e 8.212/91.

2. Contudo, não foi recepcionada pela eC nº 33/01. efeti�amente, 
a EC 33/01, ao acrescer o § 2º ao art. 149 da CF, especificou o 
regime das contribuições sociais e de inter�enção no domínio eco-
nômico, estabelecendo critérios para o aspecto quantitati�o de tais 
contribuições, quando fossem ad �alorem, dizendo as bases tribu-
tá�eis (faturamento, receita bruta ou �alor da operação). No caso 
da contribuição ao iNCra, incidindo sobre a folha de salários, é 
incompatível com o art. 149, § 2º, “a”, da CF, a.

3. A amplitude do pólo passivo depende da verificação da referibi-
lidade, traço inerente às contribuições. A intervenção para fiscali-
zar e fazer com que os imó�eis rurais cumpram sua função social 
só diz respeito ao mundo rural. incabí�el, pois, de qualquer modo, 
a cobrança da contribuição de empresa urbana, que não mantém 
nenhum nexo com a ati�idade inter�enti�a do iNCra.

(apelação Cí�el 2005.71.11.002947-3/rs – relator lean-
dro paulsen – segunda turma do trf 4ª região – decisão de 
19/06/2007)

de todo modo, para ser uma contribuição �álida, a base de cál-
culo da contribuição à eBC de�eria ser apta a mensurar algum as-
pecto de sua hipótese de incidência.

Contudo, no caso da contribuição à eBC, a base de cálculo esti-
pulada é típica e própria de taxa, pois foi retirada do texto do anexo 
da Lei do Fistel (Lei 5.070/66) que apresenta uma tabela específica 
preparada para ser�ir de parâmetro para a cobrança das taxas de fis-
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calização de instalação e de fiscalização e funcionamento das esta-
ções de radiofrequência, alterando apenas o seu �alor unitário. ora, 
a determinação do montante de uma taxa de�ida pela fiscalização 
de estações base, móvel, repetidora em valor fixo multiplicado pelo 
número de estações de cada espécie de ser�iço de telecomunicação 
ob�iamente não se presta a funcionar como base de cálculo para uma 
contribuição, seja “social geral”, seja de “inter�enção no domínio 
econômico”. A finalidade da contribuição não guarda qualquer rela-
ção com o número de estações ou a área atendida por determinada 
empresa prestadora de ser�iços de telecomunicação.

Definir quanto cada contribuinte irá pagar com base no número 
de estações/terminais só faz sentido em se tratando de um tributo 
cujo fato gerador é o serviço de fiscalização dessas mesmas esta-
ções/terminais. mas no caso da contribuição à eBC não é esse o 
fato gerador dos tributos. faz sentido diferenciar os contribuintes 
pelo número de estações/terminais em se tratando de uma taxa, 
tributo vinculado a uma atuação estatal específica (fiscalização das 
próprias estações/terminais). mas diferenciar os contribuintes da 
contribuição à eBC (que não é uma taxa) com base simplesmen-
te no número de estações/terminais é instituir tratamento desigual 
com base em parâmetro arbitrário e inapropriado, posto que relati-
�o a outra espécie tributária.

se nunca se admitiria a criação de imposto no�o tomando como 
base de cálculo as normas próprias de uma taxa, porque isso seria 
admitido em se tratando de uma contribuição?

os princípios da igualdade (art. 150, ii da Cf) e da capacidade 
contributiva (art. 145, § 1º da CF) não operam da mesma maneira 
nas taxas e nas contribuições e, por essa razão, a instituição de uma 
contribuição com a base de cálculo de uma taxa constitui �iolação 
desses dois princípios. 

desta forma, resta demonstrado que, mesmo que se lhe reconhe-
ça a natureza jurídica de contribuição social geral ou de inter�enção 
no domínio econômico, a contribuição à eBC é inconstitucional, 
pois além de ferir os ditames do art. 149, § 2º, da CF, possui base 
de cálculo e hipótese de incidência emprestadas de uma legislação 
de taxa e incompatíveis com a finalidade da contribuição. 
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II.2.	da	falta	de	referibilidade	entre	o	objetivo	da	contribuição	
e	as	atividades	das	prestadoras	de	serviços	de	telecomu-
nicação

mesmo considerando que a contribuição à eBC ti�esse nature-
za de contribuição, seria inconstitucional pelo menos a sua cobran-
ça com relação às prestadoras de ser�iços de telecomunicação.

Conforme acima explicitado, as prestadoras de ser�iços de tele-
comunicação são as empresas de telefonia fixa e de ser�iço mó�el 
Celular elencadas como sujeitos passi�os da referida contribuição 
por força do art. 32, § 1º da Lei n. 11.652/08 e Tabela Anexa à Lei.

as contribuições, ao contrário de impostos e taxas, só podem 
ser cobradas de contribuintes relacionados à atuação que será cus-
teada por meio da contribuição. ou seja, nas pala�ras de marco 
aurélio greco: “paga-se contribuição porque o contribuinte faz 
parte de algum grupo, de alguma classe, de alguma categoria iden-
tificada a partir de certa finalidade qualificada constitucionalmente, 
e assim por diante. alguém ‘faz parte’, alguém ‘participa de’ uma 
determinada coleti�idade, encontrando-se em situação diferencia-
da, sendo que, desta participação, pode haurir, e�entualmente (não 
necessariamente), determinada �antagem. o critério apóia-se numa 
qualidade (=fazer parte) e não numa essência (=fato determinado) 
ou utlidade (=benefício/�antagem)” 6.

Considerando que a finalidade da contribuição à EBC é custear 
parcialmente a ati�idade estatal de radiodifusão pública, por meio 
da criação da EBC, pode-se afirmar que o objetivo protegido está 
relacionado à “Comunicação social”, pre�ista na Constituição fe-
deral no título da “ordem social”.

Sendo assim, podemos afirmar que só podem ser contribuintes 
desta exação, as entidades que prestam ser�iço de comunicação 
social, e não todas as prestadoras de ser�iços de telecomunicação, 
sob pena de desvio de finalidade e de relação entre a atuação do 
estado na respecti�a área (art. 149, Cf/88) e fonte de custeio7.

6 greCo, marco aurélio, ob. Citada, p. 83.
7 aldo de paula Júnior, ob. Citada, p. 57.
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alías, as prestadoras de ser�iços de telecomunicação mó�el e 
fixo só estão elencadas na Lista Anexa à Lei porque possuem esta-
ções de radiofreqüências fiscalizadas pela Anatel e que constituem 
base de cálculo de taxas, mas não exercem ati�idade de comunica-
ção social, diretamente ligada à finalidade da contribuição à EBC.

e não há que se falar que o stf já teria alargado ou rejeitado o 
conceito de referibilidade para as contribuições, sejam sociais ou 
de inter�enção no domínio econômico, pois nos casos analisados 
pela Corte, sempre foi caracterizada a figura de um grupo direta-
mente relacionado à contribuição:

adiN 3105/df – constitucionalidade da contribuição pre�idenciá-
ria dos ser�idores públicos inati�os

relator min. Cezar peluso

“O sujeito passivo não se define como tal na relação jurídico tri-
butária da contribuição por manifestar capacidade contributi�a, 
como se dá nos impostos, nem por auferir benefício ou contra-
prestação do estado, como se passa com as taxas, mas apenas por 
pertencer a um determinado grupo social ou econômico, identifi-
cável em função da finalidade constitucional específica do tributo 
de que se cuide”.

desta forma, seja por não ter natureza jurídica de qualquer tri-
buto pre�isto constitucionalmente, seja por possuir base de cálculo 
sem conexão com a materialidade de qualquer contribuição, a con-
tribuição à eBC é inconstitucional.

No entanto, mesmo que seja considerada constitucional, a con-
tribuição à eBC é inconstitucional ao menos com relação às pres-
tadoras de serviços de telecomunicação fixa e móvel, por não haver 
qualquer referibilidade entre esses sujeitos passivos e a finalidade 
da contribuição.
II.3.	da	impossibilidade	de	cobrança	da	contribuição	à	ebc	no	

ano	de	2009	por	ferimento	ao	Princípio	da	anterioridade

A Lei n. 11.652/08 determina, no § 2º, do art. 32, que “a contri-
buição será paga, anualmente, até 31 de março, em �alores cons-
tantes do anexo desta lei” e a mp 460/09, determinou que, em 
2009, o pagamento de�e ser efetuado no dia 31 de maio.
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ou seja, a lei não determinou o momento exato de ocorrência 
do fato gerador, delimitando apenas o momento do pagamento da 
exação – até 31 de março de cada ano. 

a determinação legal do momento de ocorrência do fato gera-
dor é imprescindí�el para o cômputo do número exato de estações 
dos contribuintes da contribuição, considerando que este número se 
altera muito rapidamente, pois consideram-se, por exemplo, a quan-
tidade de estações mó�eis (aparelhos celulares) e base (erB´s). so-
mente esta falta de pre�isão legal do momento de ocorrência do fato 
gerador bastaria para concluir pela inconstitucionalidade do tributo.

Considerando, para efeito de análise do princípio da anterio-
ridade, que a contribuição à eBC tem natureza de contribuição 
social geral ou de inter�enção no domínio econômico, aplica-se 
a anterioridade mista, pre�ista no art. 150, iii, “b” e “c” da Consti-
tuição federal, com sua exigência apenas no exercício seguinte ao 
da publicação da lei que a instituiu, respeitando-se o limite mínimo 
de 90 (no�enta) dias.

desta forma, considerando que a lei n. 11.652/08 foi editada 
em abril de 2008 e que o princípio da anterioridade mista determi-
na que o momento de sua incidência só pode ser considerado no 
ano posterior, respeitado o limite mínimo de 90 dias, pode-se afir-
mar que o fato gerador da contribuição à eBC só poderá ocorrer a 
partir de 01.01.09.

Considerando ainda que não foi pre�isto na lei n. 11.652/08 
e nem na mp 460 o momento exato da ocorrência do fato gerador 
da contribuição à EBC e que, por expressa disposição do art. 32, § 
3º, aplica-se “subsidiariamente e no que couber as disposições da 
legislação do imposto de renda”, pode-se inferir que o momento de 
incidência da contribuição à eBC é o mesmo do imposto de renda, 
ou seja, 31 de dezembro de cada ano.

da mesma forma, considerando a legislação do fistel (tff e 
tfi) para determinar o momento de ocorrência do fato gerador da 
contribuição à eBC, a conclusão será a mesma, pois o art. 12 da lei 
n. 5.070/66 determina que “o valor da TFF incidirá sobre a totalida-
de das estações licenciadas até 31 de dezembro do ano anterior”. 
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sendo assim, considerando a aplicação subsidiária da legisla-
ção do imposto de renda ou do fistel (tff), tem-se que o fato 
gerador da contribuição à eBC só poderá ocorrer no dia 31 de de-
zembro de cada ano.

Com efeito, para respeitar o princípio da anterioridade, tem-se 
que o momento da ocorrência do primeiro fato gerador da contri-
buição à eBC somente pode se dar em 31 de dezembro de 2009, ou 
seja, no ano posterior à edição da lei que a instituiu e, sendo assim, 
sua cobrança só poderá ocorrer em 31 de março de 2010.

III.	 conclusão

 1. a contribuição à eBC, criada pela lei n. 11.652/2008 para cus-
tear a empresa Brasil de Comunicação, não se re�este das ca-
racterísticas de qualquer espécie tributária constitucionalmente 
pre�ista: imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo 
compulsório, contribuição corporati�a, contribuição social ou 
contribuição de inter�enção do domínio econômico;

 2. Referida contribuição não pode ser classificada como “con-
tribuição social geral” por não estar pre�ista expressamente 
no texto constitucional (como ocorre nos casos do art. 212, § 
5º e do art. 240 da Cf) e também por não ter sido criada pelo 
legislador infraconstitucional para atender a algum dos “di-
reitos sociais” pre�istos constitucionalmente, posto não ser a 
“radiodifusão pública” um direito social propriamente dito;

 3. a contribuição à eBC também não pode ser considerada 
como “contribuição de inter�enção ao domínio, pois a ati-
�idade de exploração da radiodifusão pública é estranha aos 
princípios da ordem econômica pre�istos constitucional-
mente e às inter�enções no domínio econômico aptas a ser-
vir de finalidade para instituição deste tipo de contribuição 
(arts. 170 a 181 da Cf/88);

 4. mesmo que a contribuição à eBC ti�esse natureza jurídica 
de alguma contribuição pre�ista constitucionalmente, ain-
da assim seria inconstitucional, pois sua base de cálculo é 
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característica de taxa e não possui qualquer conexão com a 
materialidade de uma contribuição;

 5. ademais, mesmo que fosse considerada �álida, a contribuição 
à eBC não poderia ser cobrada das prestadoras de ser�iços de 
telecomunicação fixa e móvel, pois a atividade dessas presta-
doras não guarda qualquer �inculação ou referibilidade com a 
finalidade ou destinação da contribuição, requisito primordial 
para a instituição de qualquer contribuição �álida;

 6. mesmo que pudesse ser cobrada das prestadoras de ser�iços 
de telecomunicação, a cobrança da contribuição à eBC, no 
ano de 2009, como determinou a mp 460, �iola o princípio 
da anterioridade tributária pre�isto no art. 150, iii, da Cf, só 
podendo ser efeti�amente cobrada em março de 2010.

Livro 1.indb   309 23/11/2011   15:26:59



Livro 1.indb   310 23/11/2011   15:26:59



Energy services and trade Liberalization: the 
Limits of the WtO General Agreement on 

trade in services – GAts

maria João C. p. rolim1

gilberto ayres moreira2

SUMMARy

1 Introduction. 2 Trade Liberalisation and the Specifics of Energy. 2.1 
the energy industry. 2.2 liberalisation processes and the emergence 

1 sócia do escritório rv&lC ad�ogados. pesquisadora/doutorandapelo Centre 
for energy, petroleum and mineral law and policy (Cepmlp) da uni�ersidade 
de dundee, escócia. mestre em direito econômico pela uni�ersidade federal 
de minas gerais (ufmg) e llm pela london school of economics (lse), 
com concentração em regulação do mercado europeu de energia. graduada em 
direitopela faculdade de direito milton Campos e em economia pela pontifícia 
uni�ersidade Católica de minas gerais (puC minas). professora do curso de 
regulação do setor elétrico da fundação getúlio vargas (fgv) e do curso re-
gulação da energia elétrica da associação Brasileira da infraestrutura e indús-
trias de Base (aBdiB). membro do instituto Brasileiro de estudos das relações 
de Concorrência e de Consumo (iBraC), do instituto Brasileiro de direito da 
energia (iBde) e do instituto de ad�ogados de minas gerais (iamg).

2 sócio do escritório rv&lC ad�ogados. itp pela Har�ard law school e pós-
graduado em direito tributário pelo iBet/iBdt (usp). graduado em direito 
pela pontifícia uni�ersidade Católica de minas gerais (puC minas). espe-
cialista em tributação e Comércio internacional, é alumnus do programa de 
Capacitação em política e Comércio da embaixada do Brasil em washington. 
professor de direito tributário internacional da pontifícia uni�ersidade Católi-
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Comissão de direito tributário da ordem dos ad�ogados do Brasil (oaB/sp).
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1.	 IntroductIon

Energy is a vital issue with significant economic, political and so-
cial impacts. with an estimated �alue of us$ 6 trillion a year (about 
a tenth of the world’s economic output)3 and close links to social 
welfare and de�elopment, the regulation of the energy industry has 
been made largely at national le�els rather than at a global one. as 
a crucial, strategic issue, energy policies ha�e been closely linked to 
the establishment of states’ identities. therefore, energy has been 
regulated within national spheres as a special issue without speci-
fic international focus. Over the last two decades, however, energy 
markets all o�er the world ha�e undergone se�eral changes in the 
way they are organised and the respecti�e ser�ices that are deli�ered. 
These changes are gradually creating a significant level of interna-
tional trade in energy which pushes for the adoption of open and 
competiti�e markets with consequent domestic regulatory reforms. 
this global process of liberalisation as well as new challenging is-
sues, such as security of supply and sustainability, ha�e put energy 
onto the international agenda, and led to calls for the de�elopment of 
co-operati�e regulatory instruments worldwide. 

Being the main driving force of all economies, the efficient 
use of energy resources is imperati�e for all countries. de�eloping 
countries need to modernise their existing facilities, thus deman-
ding a massive inflow of capital, technology and know how. For 

3 wto s/C/w/311 – energy ser�ices – background Note by the secretariat – 12 
January 2010.
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industrialised countries, de�eloping energy co-operation is also 
crucial to improve the diversification of their energy flows, and so 
reducing dependency upon one particular region4. globally, en�i-
ronmental issues are a challenge for all regulatory efforts. Notwith-
standing this increasingly international demand for co-operation 
and the de�elopment of international multilateral rules, energy is 
still �ery much regulated at the national le�el. internationally, the 
issue is sparsely regulated, especially in relation to energy ser�ices, 
and there is currently a debate as to what would be the most suit-
able path to de�elop international co-operation while still preser�ing 
the essential national autonomy o�er such a sensiti�e area.

the process of liberalisation within energy markets, initiated 
more than a decade ago, remains incomplete and most markets still 
present significant structural impediments to the development of 
an international trade en�ironment. a recent report5 reflecting an 
extensi�e inquiry into the european energy market has concluded 
that market concentration is a major concern for the success of 
the liberalisation process. accordingly, “the market power of pre-
liberalisation monopolies has not yet been eroded”. taking an 
emerging economy as another example, the liberalisation process 
initiated in Brazil one decade ago through the pri�atisation of the 
former public electricity monopolies has been paralysed, creating a 
structural competiti�e imbalance between pri�ate and public com-
panies operating in an incomplete regulatory framework, not yet 
fully prepared to deal with this mixed market. 

a particular fear widely shared in de�eloping countries as well 
as in emerging economies is that multilateral trade rules may erode 
their regulatory autonomy o�er crucial social policy decisions. 
whereas it is widely accepted that liberalisation of the energy mar-
kets and introduction of competition may bring about potential so-
cial benefits for consumers, these promises, however, do not come 
without the fear that full liberalisation might erode the public ser-

4 for a more extensi�e de�elopment of the reasons for international co-operation 
in energy: the energy Charter treaty – a reader’s guide. 8.

5 financial times – “Brussels raises heat on energy companies” friday, January 
5 2007 see also Commission report seC (2006) 1724.
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�ice mission which is inherent in energy ser�ices with particularly 
disastrous impacts in those countries. additionally, in the energy 
industry, competition also bears some limits which are not always 
properly considered in the liberalisation processes.

at international le�el, energy ser�ices ha�e been included as 
part of the wto ser�ices negotiations initiated in 20006 which 
are still ongoing. the current scenario raises questions as to what 
extent the de�elopment of multilateral international rules can be 
rele�ant to a progressi�e and sustainable de�elopment of a global 
energy policy. what role, if any, is reser�ed for international agree-
ments in the sector? Concentrating on the energy ser�ices sector, 
this paper tries to answer these questions with a particular focus on 
the potential role for the wto general agreement on trade in ser-
vices – the GATS – and its impact on the specific challenges faced by 
de�eloping countries. in �iew of this, howe�er, it is important to say 
that the multilateral energy negotiations transcend the gats. the 
construction of an international regulatory framework for the ener-
gy sector in�ol�es other wto agreements in areas such as subsi-
dies and anti-dumping as well as other international organisations, 
and bilateral and regional agreements7. therefore, any conclusions 
and suggestions must be seen in the light of this broader context.

focusing on the energy ser�ices sector, and taking into account 
the limitations outlined abo�e, it will be argued that although the 

6 Services negotiations started officially in January 2000 under the Council for 
trade in ser�ices.

7 although this paper focuses on the analysis of the gats agreement, and it is 
beyond its scope to address other international regulatory forums, it is important 
to note that the global architecture of energy markets regulation in�ol�es diffe-
rent international organizations focused on different regulatory aspects, as well 
as bilateral and regional trade agreements. as to the international organizations, 
apart from the wto, it is important to mention the eCt – the energy Charter 
treaty – which plays a rele�ant role in the de�elopment of energy in�estment 
and transit rules, and also the international energy agency (iea) which has a 
prominent role in dealing with broader energy policy issues. the united Na-
tions framework Con�ention on Climate Change (uNfCCC), which addresses 
the threat of global climate change, ha�ing adopted the Kyoto protocol which 
entered in force on 16 february 2005 is also rele�ant. for a complete o�er�iew 
of this architecture, see seli�ano�a, y. (forthcoming 2007).
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gats does potentially apply to the sector and offers the broad 
framework required to break down structural bottlenecks, boosting 
the liberalisation process, it is not suitable to accommodate sectoral 
social goals. the analysis suggests that while commitments in the 
sector ha�e been limited, a globally une�en competiti�e process 
for capital is eroding the social dimension of the sector. issues of 
public ser�ice, the en�ironment and security of supply might be 
o�erlooked within the liberalisation processes, and as a result, sus-
tainability is at stake. the discussion indicates that the gats is 
ill-designed to address these crucial concerns as it lacks the neces-
sary flexibility and specificity to encompass the particulars of the 
sector. Notwithstanding this conclusion, this paper holds the �iew 
that multilateral rules are crucial elements to adequately regulate 
energy issues. with this �iew, it will be suggested that a more spe-
cific approach through the development of an Energy ‘Reference 
paper’ annex to the gats agreement could greatly contribute to 
the impro�ement of global energy trade while ensuring the protec-
tion of other equally important �alues which may be more suitably 
defined at local and national level.

this paper is structured in six sections, including this introduc-
tion (section 1) and a final conclusion (section 6). Section 2 gi�es 
an overview of the energy industry and its specificities and exami-
nes how a global liberalisation trend has impacted the sector. Sec-
tion 3 analyses the gats agreement itself, its structure and general 
framework. additionally, it examines the rele�ance of the discus-
sion over the classification issue. The central Section 4 looks at 
the gats’ mechanisms for balancing trade �alues and other policy 
objecti�es. particularly, it focuses on how public ser�ice conside-
rations and other policy objectives specific for the power sector, 
such as security of supply and environmental goals, fit within the 
agreement. most importantly, this section analyses how the gats 
has affected these �alues. a suggestion for the de�elopment of a 
sector specific approach closes the section. Section 5 then illus-
trates the points discussed by re�iewing the ongoing reform process 
in the Brazilian power sector and how the gats could contribute 
to undoing the knots with which it is currently bound.

Livro 1.indb   315 23/11/2011   15:27:00



o direito empresarial atual

316

2.	 trade	lIberalIsatIon	and	tHe	sPecIfIcs	of	
energy

2.1	 the	energy	Industry	

the production and consumption of energy is a complex issue. 
the energy industry encompasses the sectors of coal, petroleum, 
electricity, gas, nuclear energy and renewable energies8, each of 
which has their own particular specificities. This paper concen-
trates mainly on the electricity sector9, although some considera-
tions may apply to the energy industry as a whole since all the 
sectors encompass some common characteristics. A first relevant 
question in this context is why energy is particularly special?10

as an infrastructure industry, energy has a crucial importance 
to the de�elopment of other sectors and has a direct impact on 
social de�elopment. economically speaking, in general, energy 
production and distribution is marked by the presence of high 
sunk costs potentially working as barriers to entry; high le�els 
of in�estment risk due to the gap between formation and supply; 
and the interdependence of the different stages in the production 
chain. the power sector, particularly, has a number of charac-
teristics which are specific to it and require a specially designed 
regulatory regime. it is characterised by 11: (i) particularly large 
sunk costs, (ii) �ertical stages of production (generation, trans-
mission, distribution and retailing) interlinked and with different 
optimal scales, and, (iii) a non-storable good deli�ered �ia a net-
work which requires an instantaneous physical balance of supply 
and demand at all nodes. in addition to these features, Cameron12 

8 Classification according to World Trade Organisation (1998) WTO S/C/W/52- 1-7.
9 it is important to emphasise that although the exploration and production of 

natural gas is closely linked to the exploration and production of oil, the gas 
transmission and distribution sectors present characteristics different from oil 
and more similar to electricity. wto s/C/w/52. 5.

10 see Cameron, p. (2007) 21-36, for a complete analysis of this question with a 
particular emphasis on the eu market.

11 Jamasb, t. and pollitt, m. (2005) .12.
12 Cameron, p. (2007) 23.
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highlights that in electricity markets, due to these specific fea-
tures, abuse of market power is easy and therefore likely to hap-
pen, thus demanding strong competition regulatory policies. ad-
ditionally and mainly, electricity is special as a result of its close 
link to social welfare. as will be further elaborated throughout 
this paper, all these characteristics make the sector particularly 
challenging to market-opening policies and justify a regulatory 
approach designed specifically to the industry.

2.2	 liberalisation	processes	and	the	emergence	of	new	services

despite the particular characteristics of each country, electricity 
markets were traditionally organised as natural monopolies, con-
fined by national networks, structured as a vertically integrated in-
dustry, often with no distinction between generation, transmission, 
distribution and retail, owned or tightly controlled by the state. 
seen as an integral part of national security policy, the industry 
was de�eloped as part of the state identity itself and it has always 
been related to socio-economic national objecti�es. in order to res-
pond to these objecti�es, for long time, the states were directly 
in�ol�ed in production and distribution of public utilities and, in 
many cases, measures such as tax subsidies, cross-subsidisation 
and enforcement of price controls were established to address so-
cial objecti�es. from the mid-1980s, howe�er, this de�elopment 
pattern started to show signs of fatigue and the state-led model was 
seen as a major cause for the infrastructure crisis which followed. 
the monopolistic structure and the absence of actual and potential 
competition were appointed as the main causes for the low le�els 
of efficiency and the consequent public deficits. In the 1990’s, pres-
sures for change emerged and calls for reforms become louder. 

among industrial countries, the changes were moti�ated by “a 
shift in government attitudes towards regulation stemming from 
the poor performance of state-owned energy companies, growing 
subsidy burdens, and regulatory incentive structures that stimu-
lated costly over-investment”13. in de�eloping countries, “debt 

13 e�ans (2003) 168.
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crisis and severe capital shortages”14 created additional pressure 
for change. reforms based on pri�atisation, competition and libe-
ralisation were thus seen as a way to attract pri�ate sector in�est-
ment, improve efficiency and boost overall economic performance. 
mo�es to liberalise energy markets ha�e, since then, been widely 
embraced. major pri�atizations ha�e occurred, supported by wide 
de-regulatory and re-regulatory processes. particularly in the po-
wer markets, opportunities ha�e been introduced for domestic and 
foreign firms leading to a surge in power projects de�eloped and 
financed by independent power producers (IPPs). In the retail sec-
tor, competition has been introduced by opening up opportunities 
for direct sales of gas and electricity and by creating the institu-
tional and regulatory en�ironment for competiti�e pools and direct 
bilateral contracting15. the whole process has resulted in the emer-
gence of a range of new energy ser�ices which were pre�iously 
seen as an integral part of the final supply. In the electricity supply 
, ser�ices such as the construction of power stations, trading bulk 
electricity (nationally and internationally), supplying and metering 
and, in particular, those associated with expanding, operating and 
maintaining transmission and distribution networks ha�e emerged 
as new and autonomous ser�ices, pro�ided by different suppliers 
at different le�els of the �alue added chain, for which demand con-
tinuously increases.16

in parallel and as a requisite for thri�ing liberalisation, the need 
for the establishment of new regulatory structures able to respond 
to the new challenges has also emerged. as emphasised by profs. 
Jamasb and pollitt17, successful liberalisation of electricity markets 
requires: (i) �ertical unbundling of generation and transmission; 
(ii) introduction of competition in wholesale generation and retail 
supply, (iii) independent regulation able to ensure effecti�e non-
discriminatory access to transmission and distribution networks 
and to establish clear rules minimising regulatory uncertainty, and, 

14 ibid.
15 ibid.
16 wto s/C/w/52 (1998) 18.
17 Jamasb and pollitt (2005) 13.
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(i�) pri�atisation allowing new actors to participate in the market18. 
Efforts to meet these liberalisation requisites significantly impact 
on the national regulatory en�ironments which need to adapt to 
the newly competiti�e markets. in this context, regulatory mea-
sures can both boost and limit liberalisation. measures aimed at the 
opening up of the markets can positi�ely affect o�erall economic 
growth and consequently increase the demand for international 
trade in energy ser�ices19. the domestic regulatory en�ironments, 
howe�er, can also potentially act as a restriction to the expansion 
of international energy trade. as examples of regulatory barriers 
which can hinder the expansion of international trade, e�ans in-
dicates the existence of restrictions such as those associated with 
foreign ownership20 and those imposed on the entry of skilled tech-
nicians. 

A specific cause of concern is that an opaque or discriminatory 
regulatory decision-making process in the host country can put the 
foreign firms in a particularly disadvantaged position. As empha-
sised by the same author21, it is especially worryingly because most 
energy projects and associated ser�ices depend on extensi�e licens-
ing or permitting processes. thus, regulatory uncertainty and a lack 
of transparency can undermine effecti�e competition and raise the 
cost of international trade in energy ser�ices. lack of structural re-
forms is also highlighted as the “largest barrier facing international 
trade in service”22 especially for network-based industries, such as 

18 although pri�atisation is percei�ed as a way to boost liberalisation processes, 
Jamasb and pollitt (2005) clearly emphasise that: “pri�atisation is not a prerequi-
site for liberalization. in theory, competition and incenti�e regulation can be 
applied to publicly owned enterprises (e.g. Norway)”.

19 e�ans (2003) 169. the international energy agency (iea) expects total world 
oil demand to grow more than 25 percent o�er the current decade, expanding the 
drilling acti�ities. similar expansion could occur in ser�ices associated with gas 
and power sectors.

20 ibid. 170. “firms seeking to retain full ownership of their operations may be 
barred from establishing a local presence unless they join with a local joint-�en-
ture partner”.

21 ibid. 170.
22 ibid.
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electricity, as a mixed pri�ate-state en�ironment can increase the 
uncertainties of the regulation. 

generally, there is strong support for the idea that much could 
be gained by opening energy markets to greater competition23 
through the elimination of barriers to trade, the establishment of 
adequate regulatory frameworks and the conclusion of ongoing 
structural reforms. indeed, while it can be agreed that competition 
and regulatory impro�ements could boost international trade with 
overall benefits, the analysis carried out in this paper indicates that, 
in the energy sector, the opening up of the markets for competition 
also has some limits and, moreo�er, requires special consideration 
of other equally relevant values. Specific regulatory arrangements 
are needed to meet social aims. some of those, howe�er, may ha�e 
a negative impact on new foreign entrants. For example, specific 
subsidies and e�en cross-subsidies can be used to allow determined 
incumbent to meet certain social goals. In a specific study for the 
water sector, prof. lang24 clearly captures the broader debate about 
regulatory schemes aimed at pro�iding basic public ser�ices and 
the possible conflicts with the GATS regime. Referring to the UN 
report on “Liberalization of Trade in Services and Human Rights”, 
prof. lang highlights the“… clear concern that some useful forms 
of regulation may be viewed as discriminatory, or as unduly bur-
densome, or as effective barriers to market access for foreign ser-
vices providers”. in the electricity sector this polemic is e�en more 
acute. as it has been shown, the sector encompasses �ery peculiar 
characteristics and liberalisation processes ha�e created �ery dis-
tincti�e national regulatory schemes. 

the gats agreement, although broadly applicable to the sec-
tor, does not seem to pro�ide the mechanisms to reach the required 
balance between trade liberalisation and essential social objecti�es 
in the energy sector. furthermore, it can be argued that increasing 
market access equally will not be sufficient to foster sustainable 
liberalisation in the sector as more flexibility and additional specific 

23 see Commission report sec (2006) 1724.4.
24 lang, a. (2004) 802.
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measures are needed to properly include all the specific concerns 
of such a complex industry. as clearly stressed by seli�ano�a25: 

“Specific features of the energy sector require special rules rela-
ted to the energy trade. the issues of security of supply, public 
ser�ice obligations, en�ironmental and de�elopment goals ha�e 
to be reconciled with private profitability and efficiency. Private 
in�estments are needed in order to build energy transportation 
networks and contribute to security of supply and de�elopment 
goals. some regulatory solution needs to be found in order to 
both encourage in�estment and ensure attainment of public po-
licy objecti�es”.

3.	 aPPlyIng	tHe	gats	to	tHe	energy	servIces	
sector:	ProsPects	and	lImIts	

expanding international trade in the energy ser�ices sector is 
perceived as having the potential to yield significant benefits in 
terms of lower prices, greater inno�ation, and a cleaner and more 
efficient energy supply26. Notwithstanding these potential bene-
fits, WTO members have undertaken only limited commitments 
in the area of energy ser�ices, consequently most energy ser�ices 
are only subjected to the general obligations of the wto’s gats 
and are thus excluded from additional measures that countries 
could negotiate to enhance trade and competition. the existence 
of significant restrictions on market access and several domes-
tic regulatory barriers are seen as major obstacles to progress in 
trade liberalisation in the sector27. the gats’ framework, in this 
context, is regarded as a potential mechanism for countries to dis-
mantle these barriers; howe�er, it is currently an incomplete ins-
trument which needs to be tailored to the special characteristics 
of the energy markets28. Specific measures to clarify the existing 
GATS classification system and the development of additional 
commitments rele�ant to the sector, particularly those aimed at 

25 seli�ano�a (forthcoming 2007) 3.
26 e�ans, p. (2003) 167.
27 for an illustrati�e example of such barriers see e�ans (2003) 169.
28 e�ans (2003) 168.
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increasing competition, transparency and independent regulation, 
are accepted as being the most urgent impro�ements needed to 
boost international trade in the energy ser�ices sector29. it will 
be argued, howe�er, that although the impro�ement measures are 
needed and potentially bring benefits, increasing market access is 
not sufficient to allow a sustainable and balanced progress of trade 
liberalisation as en�isaged by the agreement30. indeed, the gats 
lacks the flexibility to properly consider specific aspects such as 
the public ser�ice issues related to the energy ser�ices sector. as 
will be seen, although the agreement acknowledges the right of 
go�ernments to pursue legitimate public policy objecti�es, and it 
is considered by some as flexible enough to encompass such is-
sues31, the excessi�e broad scope combined with the gats’ hori-
zontal approach aimed at addressing all sectors regardless their 
specificities limit the member’s autonomy in terms of establishing 
energy policies adequate to their needs. e�en, more worryingly, 
the gats might be ha�ing a negati�e impact on the concept of 
public ser�ice itself which has been deteriorating o�er time. 

additionally, this paper maintains that enhancing competition 
in the sector, although required, also has its limits which need to 
be properly considered, particularly in relation to de�eloping coun-
tries. pa�ing the way for a full discussion of these arguments in 
section 4, this section offers an o�er�iew of the gats agreement 
as it applies to the energy sector and discusses the rele�ance of the 
ongoing discussions regarding the classification of energy services 
under the agreement, concluding that, although there is a need for 
a more appropriated classification, other relevant constraints need 
to be addressed in order to achie�e the sustainable liberalisation of 
the sector.

29 ibid.
30 the gats preamble calls for progressi�e liberalization gi�ing due respect to 

national policy objecti�es.
31 On this position see Adlung, R. (2006). Accordingly, despite the gaps and defi-

nitional uncertainties, “the agreement’s flexibility allows for a wide range of 
customized solutions, sector-by-sectorand mode-by-mode.” 485 and adlung, r. 
(2006) “ser�ices Negotiations in the doha round: lost in flexibility?”.
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3.1	 the	gats	general	framework	

3.1.1 Scope and modes of supply

as part of the uruguay round32, the gats came into force on 
1st of January 1995, pro�iding binding rules and disciplines to pro-
mote liberalisation of ser�ices trade and in�estment. the aim was 
to establish a multilateral framework of principles and rules ap-
plicable to measures that affect trade in ser�ices with a �iew to 
achie�ing the progressi�e and sustainable liberalisation of the ser-
�ices sector as a means of promoting economic growth amongst 
all trading partners. the gats is contained within the annex 1B to 
the wto agreement and, although it is an “independent and indi-
vidual regime for the trade in services”33, it contains a set of rules 
which are structurally similar to gatt. the main components of 
the gats are:

 (i) a framework agreement co�ering general pro�isions, rules 
and principles, and; 

 (ii) National schedules listing specific commitments made by 
indi�idual countries on access to their domestic market by 
foreign suppliers, called schedules of commitments.

after setting out its purposes and aims, Part I of GATS defines 
the scope of the agreement. accordingly, it applies to “measures by 
Members affecting trade in services”34. in principle, the agreement 
co�ers all ser�ices in all sectors except those supplied “in the exer-
cise of governmental authority”35 which are regarded as those sup-
plied “neither on a commercial basis, nor in competition”36. the 
exclusion is of central rele�ance to the assessment of the interac-
tion between the gats regime and the pro�ision of public ser�ices 

32 for the contro�ersy surrounding the inclusion of trade in ser�ices in the negotia-
tions at the uruguay round see stoll, p-t and shorkopf, f. (2006) 182.

33 stoll and shorkopf (2006) 183.
34 the gats. art. i.
35 ibid. art i, 3 (b).
36 ibid. 3 (c).
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such as electricity supply. as will be further discussed, so far, the 
exception has been interpreted to mean that only ser�ices that are 
supplied on a non-profit basis by a public monopoly supplier are 
excluded from the scope of the gats, a narrow idea which does 
not adequately reflect the public service dimension of the electrici-
ty markets as they are presently structured. the term “ser�ice” is 
not positively defined; however, trade in services is characterised 
as the supply of a ser�ice through one of the “modes of supply” 
referred to as: (i) Cross-border supply (mode1); (ii) Consumption 
abroad (mode2); (iii)Commercial presence (mode3); and, (i�) 
presence of Natural persons (mode4).

energy ser�ices are mainly supplied through commercial presen-
ce, cross-boarder trade and the mo�ement of natural persons. mode 
1 includes trading and brokering ser�ices and this mode also co�ers 
ser�ices related to the cross-boarder transmission of electricity and 
gas through pipelines and interconnected grids37. the presence of 
the natural persons mode co�ers the temporary entry and stay of 
those pro�iding energy ser�ices, for example for the construction 
and upgrading of facilities and grids38. particularly rele�ant to the 
electricity sector is the commercial presence mode. it co�ers all 
forms of foreign commercial presence which require effecti�e es-
tablishment in the host member such as the transportation and dis-
tribution of electricity and, in particular, the Bot and ipp39. 

the gats’s scope is a broader one as it pro�ides for almost 
all possibilities of trade in ser�ices and, as stressed by stoll and 
shorkopf40, as a consequence of these broad rules “GATS also 
covers transactions which take place entirely within the territory 
and economic order of a single Member”. this far-reaching scope 
hea�ily affects the national regulatory powers of the members. the 

37 zarrilli (2003) 42.
38 ibid.
39 “in the Bot (built, operate, transfer) system, a go�ernment in�ites the contrac-

tor to finance a power facility, build and operate it, and sell the output to the 
national system o�er a period of time.” zarrilli. (ibid.) “in the ipp (independent 
power producer) system, a generating plant sells its output to the system and ope-
rates in compliance with the system, but is not owned by the system.” (ibid.).

40 ibid.
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regulation of each of the abo�e modes of supply can in�ol�e mea-
sures which may work as trade barriers. analysing this aspect, zar-
rilli41 identifies some of those regulations which are specific to the 
deli�ery of energy ser�ices. accordingly, mode 1 can include limi-
ted access to the transmission grid, limited transit rights and unfair or 
non-transparent regulations on transmission fees. for mode 3, limi-
tations can, similarly, occur gi�en existing restrictions on accessing 
transmission and distribution networks at competiti�e prices due to 
pre-existing exclusi�e rights and monopolies. additionally, the exis-
tence of long term contracts and excessi�e concentration of the mar-
kets can also impede the de�elopment of international trade in ener-
gy42. for mode 4, �isas and work permitting regulations can work 
as barriers to trade, such as by preventing the transfer of qualified 
workers to operate energy plants. some of those limiting regulations 
may, howe�er, ser�e useful purposes such as the pursuit of public 
service goals or other specific policy objectives. In this context, the 
gats can limit the scope of national regulatory autonomy. 

following the scope of the agreement set out in Part I, Part 
II of the gats contains the ‘general obligations and disciplines’ 
and Part III the ‘specific commitments’ especially in relation to 
market access and national treatment. subject to certain excep-
tions43, the general obligations apply to measures affecting all ser-
�ices sectors, whereas the applicability of the part iii obligations 
depends on the Member specific commitments on certain sectors. 
among the general obligations, two of the most important are the 
most-fa�oured-nation obligation (article ii), which works as a 
non-discrimination principle, and the general obligation of trans-
parency (iii). rele�ant also are the general conditions to establish 
domestic regulation affecting trade in ser�ices (article vi) and the 
obligations concerning the operation of monopoly and exclusi�e 
suppliers (Article III). Equally significant for the energy industry, 
as singled out by e�ans44, is that no general pro�ision addresses 
third-party access to networks, an essential instrument to ensure 

41 ibid. 43.
42 in this particular see the Commission report seC (2006) 1724.
43 gats article xiv.
44 e�ans (2003) 173.
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effecti�e competition in electricity markets. the gats pro�isions 
for specific commitments, set out in Part III, include those for 
market access (article xvi) and national treatment (article xvii), 
specific disciplines which only apply when a country has positively 
committed certain sector, the so-called “positive list approach”45. 
This division between general and specific applicability is a spe-
cial feature of the gats and is seen by some as e�idence of the 
agreement’s flexibility to pursue the gradual liberalisation of the 
ser�ices sector46. Such flexibility, however, has not been sufficient 
to address the specific concerns related to the energy services and 
to strengthening the member’s commitments in the sector. 

3.1.2	Annexes and Protocols: a sector-specific approach

in addition to the core agreement, the gats contains eight an-
nexes which form part of the agreement and four additional pro-
tocols. These contain further rules and procedures for specific key 
sectors. Currently, the GATS encompasses specific sectoral rules 
for air transport ser�ices, financial ser�ices, maritime transport 
ser�ices and telecommunications47. energy, howe�er, has been 
discussed under the main agreement with no particular specific 
sectoral approach; instead, negotiation efforts ha�e been placed on 
the clarification of definition and classification issues. 
3.2	 the	classification	system

wto members ha�e undertaken limited commitments in the area 
of energy ser�ices48. the ambiguity and uncertainties relating to the 
classification of energy services has been seen as a major obstacle to 
strengthening the member’s commitments in the sector. the ser�ices 

45 ibid.
46 see on this position, for instance, e�ans (2003) 174, who considers that the 

GATS “provides members with significant latitude to make exceptions and limi-
tations on specific commitments”. 

47 for a detailed discussion on the telecommunications annexes, see Krajewski 
(2003) Chapter 6.

48 seli�ano�a (2007) 4. for an o�er�iew of the gats commitments in energy-
specific services sector, see Evans (2003)174. For analysis of specific countries 
commitments see zarrilli (2003) 63-69.
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classification system is based on a list, the WTO “Services Sectoral 
Classification List”– (W/120)49 which works as a base for the gats 
signatories’ schedule commitments. this document is based on the 
Provisional Central Product Classification (CPC) of the United Na-
tions of 1991 and is di�ided broadly into sectors and correspondent 
sub-sectors. Neither document particularly addresses energy ser-
�ices50, and, although of a non-binding legal nature, they ha�e been 
used in 90% of the schedules containing sectoral commitments51. 
gi�en this important practical use, much of the discussion has been 
focused on how to improve this classification gap. Overcoming this 
obstacle is regarded as being essential to strengthen the members’ 
commitments in the sector and, consequently, impro�e market ac-
cess. in this context, se�eral proposals on how to address the sector 
ha�e been under discussion52.

In short, the main issue has been the difficulties in finding a 
suitable classification for the energy services within the existing list 
terminology. the w/120 list does not include a separate entry for 
energy ser�ices53, instead, the sector is addressed in three specific 
sub-categories, identified as part of a potential “energy services” 
sector54, that is “ser�ices incidental to mining”, “ser�ices incidental 
to energy distribution” included in the “Business ser�ice” sector, 
and “pipeline transportation” in the “transports ser�ices” sector. in 
addition, some energy-related acti�ities, but not exclusi�e to the 
sector, are also sparsely included in other sections such as cons-

49 world trade organisation (1991) mtN.gNs/w/120.
50 although neither the w/120 nor the CpC contain a separate section fro energy 

services, energy related activities are covered by these classification instruments. 
in the w/120, three sub-sectors refer explicitly to energy. for more details see 
s/C/w/311 p.11 12 January 2010.

51 For a complete discussion on the problems associated with the classification see: 
tacoa-vielma (2003).

52 for analysis of proposals on energy ser�ices under the gats see menezes,J. et 
al (2003).

53 As noted by Evans (2003) 174: “Energy services were not identified as a separate 
division when the classification system was devised. At the time, state-owned 
monopolies operating within national or regional markets dominated the energy 
sector”.

54 tacoa-vielma (2003) 74.

Livro 1.indb   327 23/11/2011   15:27:00



o direito empresarial atual

328

truction and consulting. the fragmented and non-exhausti�e na-
ture of this classification has been associated with several practical 
problems in terms of market access55. mainly, it is seen as a cause 
for unpredictability which undermines potential commitments in 
the sector. 

Establishing a specific classification, however, is not a simple 
task. as stressed by seli�ano�a56, there are se�eral problems as-
sociated with the creation of a special section on energy ser�ices. 
there is a risk of imbalance �is-à-�is other ser�ices, there is also a 
problem of delimiting the scope for energy ser�ices, as some ener-
gy products can be either a good or a ser�ice (e.g. electricity)57, 
and additionally, there is a difficulty in defining core and non-core 
ser�ices in such a chain-interrelated acti�ity. this di�ision has been 
proposed as the bottom line to discuss a new classification. The 
problem, however, seems to rest on the difficulty of establishing 
where to draw the line between the essential and no-essential parts 
of the energy production process58. the discussions ha�e, there-
fore, e�ol�ed around these subjects and despite the contro�ersies, 
as put by seli�ano�a59, broadly speaking, the negotiations seem to 
agree on some issues:

“firstly, the ownership of natural resources should not be questio-
ned. second, the right of go�ernments to regulate should be retai-
ned in order to ensure security of supply, establish performance 
and quality controls, maintain public ser�ice obligations, protect 
consumer interests and en�ironment, and promote conser�ation of 
natural resources”.

Indeed, whilst it seems clear that a better classification would 
bring benefits, there is also some consensus that alone, it may be 
insufficient to address the broad concerns involved. Improving 
commitments and market access may not lead to sustainable and 
progressi�e liberalisation. the agreement, as it stands and as it has 

55 for a detailed analysis of such problems, see: tacoa-vielma (2003) 47.
56 seli�ano�a (2007) 25.
57 discussion on uNCtad (2001) – td/B/Com.1./em.16/2.
58 seli�ano�a (2007) 25.
59 ibid. 26.
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been interpreted, lacks effecti�e instruments to reconcile liberalisa-
tion and the other legitimate concerns related to the sector, namely, 
public ser�ices concerns, security of supply and en�ironmental 
goals. in the energy sector, liberalising markets has some limita-
tions. Understanding and addressing these limitations in a specific 
way is crucial to the progress of negotiations, in particular for de-
�eloping countries and emerging economies which face additional 
pressures gi�en their need for attracting foreign in�estment to the 
sector. the next section will focus on the analysis of these limits.

4.	 balancIng	values	WItHIn	tHe	gats

a particularly sensiti�e issue in relation to the liberalisation of 
energy markets is how to reach a balance between the trade objec-
ti�es and the necessary regulation to meet other legitimate objec-
ti�es such as the pursuit of public ser�ice and en�ironmental goals. 
in this section, after broadly examining the concept of public ser-
�ice and the nature of these other �alues in the energy ser�ices sec-
tor, the analysis will focus on how these aspects are treated within 
the gats as it has been currently interpreted. two main routes 
will be examined: firstly, the possibility of applying the exemption 
of article i:3 (b) (c), which referrers to “services supplied in the 
exercise of governmental authority”, to the notion of public ser�ice 
in the energy sector and more specifically in the power sector; and, 
secondly, in a broader perspecti�e, this paper analyses how other 
“legitimate policy goals”60 associated with the sector, such as secu-
rity of supply and environmental issues, fit within the agreement’s 
goals. although the gats is a recent agreement, and consequently 
still has relatively few specific cases, the analysis indicates that its 
broad scope, in conjunction with its limited room to accommodate 
objecti�es other than those related to trade may render the agree-
ment unsuitable for dealing with the social dimensions intrinsically 

60 Krajewski (2007) 25. accordingly, the author expresses preference for the ter-
minology “other legitimate policy goals”, instead of using “trade and non-trade” 
terminology as the former avoids the implicitly conflicting relation existent in 
the latter. in this paper, both terms are used without distinction to indicate objec-
ti�es not directly related to the opening up of the markets.
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linked to the supply of energy ser�ices. taking the example of the 
power sector, it is argued that the gap is likely to be e�en more 
se�ere when it comes to the situation of the de�eloping countries61 
where significant parts of the population are still deprived of access 
to basic ser�ices such as a reliable electricity supply. the risk is, 
therefore, that the application of the gats without the de�elop-
ment of a more sector-specific approach and supplementary rules 
may undermine the social dimension of the energy ser�ices sector. 
4.1	 Public	service	concerns	and	the	electricity	markets

4.1.1 The public service concept

‘Public service’ is a dynamic concept with no precise legal 
meaning which has e�ol�ed o�er time to encompass the require-
ments of the society in any gi�en period. in this context, the term refers 
to an evolving concept which can be identified with “changing visions 
of the proper relationship between state and the indi�idual62”. Not-
withstanding this dynamic characteristic, some core common ele-
ments can be identified as inherent in the concept from its outset. In 
this aspect, particularly useful, as put by Krajewski63, is to base the 
concept of public ser�ices on a “broader political understanding of 
services in the common or general interest”. Central to the general 
interest feature is the pursuit of a ‘public interest’ reason under-
stood as something necessary to secure “the cohesion or de�elop-
ment of the Community64”. within this approach, the notion co�ers 
ser�ices which, by their special nature or societal function, impact 
the public at large and, therefore, require and justify the application 
of a special regime, based on non-discriminatory, uni�ersal, quali-
tati�e, continuous and affordable access, independently of whether 

61 “around one billion people in the industrialized countries consume nearly 60 
per cent of the total energy supply, whereas the five billion people living in 
de�eloping countries consume the remaining 40 per cent. at least two billion 
people, mainly in the rural area of poor countries, lack access to electricity.” 
zarrilli (2003) 23.

62 feintuck (2004) 37.
63 Krajewski (2003a) 1.
64 feintuck (2004) 39.
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they are supplied by pri�ate or public actors65. Based on this broad 
idea of public ser�ice, Krajewski66 emphasises the local dimension 
of the concept. that is to say that the public interest concept de-
pends on a particular society’s judgment of what is deemed to be 
an essential �alue, gi�en a certain historical, social and economic 
context. therefore, the concept carries a strong local preference 
dimension which cannot be properly addressed in an international 
multilateral arena, such as the wto forum, without adequate deference 
to national choices as expressed through national regulatory policies. 
this aspect poses an initial challenge when it comes to reconciling the 
gats’ trade objecti�es with public ser�ice considerations.

in addition to this local dimension, howe�er, the public ser�ice 
concept also carries an equally important and more uni�ersal di-
mension linked to the idea of human rights which reflects how pu-
blic ser�ices essentially contribute to the “establishment of social 
conditions under which individual persons are able to build a life 
which is in consonance with the dignity of the human being”67. in the 
international trade sphere, this dimension was explored in the uN 
report on “Liberalization of trade in services and human rights”68 
which emphasises the close relationship existing between some ba-
sic ser�ices and human rights. the report draws special attention to 
the right to health, including the right to drinking water, the right to 
education and the right to de�elopment; howe�er, despite the spe-
cific focus, the report’s analysis can clearly be extended to the right 
to access a secure and affordable electricity ser�ice as an essential 
“basic need necessary to lead a life in dignity”69. the report stres-
ses the importance of securing these rights within the trade liberali-
sation agenda, emphasising states’ responsibility for guaranteeing, 
directly or indirectly, the “a�ailability, accessibility, acceptability 
and adaptability of essential ser�ices including their supply, espe-

65 a similar approach can be found in Krajewski (2003a) 2, referring to the need of 
special regulations concerning non-discriminatory access and reasonable pricing.

66 Krajewski (2003a) 3.
67 feintuck (2004) 39.
68 uNCtad (2002) e/CN.4/sub.2/2002/9.
69 ibid. 6.
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cially to the poor, �ulnerable and marginalized”70, ensuring, in par-
ticular, that these entitlements are not reduced to “mere privileges 
or luxuries or left subject to the whim of markets”71. the report 
draws attention to the fact that international agreements on trade 
liberalisation, such as of the gats, should not disproportionately 
reduce states’ capacity to set and implement national de�elopment 
policies and to ensure the uni�ersal accessibility of certain basic 
ser�ices. in this context, the report highlights the important role 
that cross-subsidisation mechanisms ha�e played in ensuring the 
deli�ery of public ser�ices and calls attention to the need to e�alua-
te whether, and in what circumstances, these mechanisms should 
still be applied within a liberalised competiti�e ser�ices sector as a 
way to ensure the protection of public ser�ice considerations. 

In the power sector, more specifically, the concept of public 
ser�ice includes both a local and uni�ersal dimension. in a mo-
dern society, access to an adequate electricity ser�ice is central to 
achie�ing social, economic and en�ironmental aims. as clearly put 
by zarrilli72, access to reliable, affordable commercial energy, in 
general, and more specifically with regard to electricity, “deter-
mines the quality of our daily lives and is one of the most impor-
tant drivers of economic development. The provision of adequate, 
affordable energy is essential for eradicating poverty, improving 
human welfare and raising living standards worldwide”. she also 
goes on to emphasise the link between access to energy and en�i-
ronmental issues, pointing out that the lack of access to modern and 
sustainable energy, such as electricity ser�ices, is a major cause of 
en�ironmental degradation, particularly in the de�eloping world, 
and it works as a major impediment to sustainable de�elopment. 
gi�en this importance, and the progressi�e liberalisation of the 
power market, the achie�ement of a secure, reliable and affordable 
electricity supply demands specific economic and social regulatory 
policies to both address market failures, as in the case of network 
regulation, and meet public ser�ice obligations. the extent to which 

70 ibid. summary.
71 ibid. 5.
72 zarrilli (2003) 23.
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the gats can accommodate such regulatory measures and aims is 
uncertain. understanding how the gats framework interacts with 
and provides for these specific needs is essential to progress in the 
ongoing negotiations to foster liberalisation of the ser�ices sector. 
it seems crucial, in this aspect, to accept the limits of the agreement 
and work in a more sector-specific approach.

4.1.2 Accommodating public services within the GATS 

understanding the gats’s scope and exemptions is an important 
issue in considering how to accommodate public ser�ice concerns 
within the agreement. as has been shown, the gats’s scope is a 
broad one. it encompasses �irtually all ser�ice sectors throughout 
the agreement modes of supply. article i, 3(b) (c), howe�er, pro�ides 
for a specific exemption from the GATS obligations, namely, in refe-
rence to the ser�ices supplied in the exercise of go�ernmental au-
thority, understood as those supplied neither on a commercial basis 
nor in competition. there has been intense debate around the mean-
ing of this exclusion. particularly rele�ant has been the discussion 
concerning whether such an exclusion could work as a shelter for 
excluding public ser�ices from the gats’ general obligations, espe-
cially the most fa�oured nation principle, which is a non-discrimina-
tory obligation expressed in article ii and which works as a central 
pillar for the trade regime in the sector. the analysis indicates that, in 
principle, the newly liberalised power sectors around the world may 
not fit within the scope of the exemption. As a result, the applica-
tion of the GATS to the sector, without the design of a more specific 
approach, may ha�e a negati�e impact on the inherent pro�ision of 
public ser�ice obligations. 

the relationship between this gats’ exemption and public ser-
�ices was examined by Krajewski73 in a 2003 paper where the au-
thor raised se�eral questions regarding the impact of the gats on 
public services. Firstly, he points out that GATS does not specifi-
cally define either the term ‘service’ or ‘public services’. Instead, it 

73 Krajewski (2003a).

Livro 1.indb   333 23/11/2011   15:27:01



o direito empresarial atual

334

refers to ‘ser�ices supplied in the exercise of go�ernmental authority’ as 
something that could be used to exclude some acti�ities regarded 
as public ser�ices but not all of them as they are understood nowa-
days. the terminology used, howe�er, has brought more confu-
sion than clarity. Based on the vienna Con�ention pro�isions on 
the interpretation of international agreements, the author explores 
both narrow and broad interpretations of the term. accordingly, 
‘authority’ implies a notion of command and control which can be 
distinguished from the acti�ities of the go�ernment as an economic 
actor. Consequently, the interpretation of ser�ices supplied in the 
exercise of go�ernmental authority would be too narrow to encom-
pass the idea of ser�ices supplied in the public interest when the 
go�ernment acts as an economic actor. 

The definition would be even more blurred if one considers the 
qualification of the exemption which links ‘governmental authori-
ty’ with the idea of ser�ices supplied neither on a commercial basis 
nor in competition. This qualification, as stressed by the author, 
eliminates the possibility of a broader interpretation of the exclu-
sion and adds uncertainty regarding whether it could co�er some 
sectoral public ser�ices as they stand today in liberalised markets. 
whether or not the meaning of ‘on commercial basis’ solely co�ers 
profit-seeking activities; and whether ‘in competition’ requires an 
exam of ‘like ser�ices’ or rather one based on a ‘directly competi-
ti�e and substitutable products’ criteria74 are examples of unan-
swered questions. He goes on to assert that “Article I:3(c) defines 
governmental authority with reference to the economic basis and 
circumstances of the supply and not in respect to the public interest 
of a service”75. With this view, it becomes difficult to exclude an 
acti�ity based on its nature as a go�ernmental function; instead, the 
important aspect to which the exemption should apply becomes the 
economic modus adopted to supply a certain ser�ice, that is to say, 

74 the idea of ‘directly, competiti�e and substitutable products’ was explored by 
the appellate Body in Japan- alcoholic Taxes case applying the gatt. accordin-
gly, two products are directly competiti�e or substitutable if they ha�e common 
end-uses. Krajewski (2003 a) 6.

75 ibid. 7.
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a ser�ice supplied neither ‘on a commercial basis’ nor ‘in compe-
tition’. Krajewski then concludes that the exemption is likely be 
“interpreted narrowly and that, consequently, most public ser�ices 
will fall within the sectoral scope of the gats”76, an aspect which 
may ha�e a negati�e impact on the member’s regulatory autonomy 
to enforce policies to meet public ser�ice goals. 

applying his conclusions to the power sector indicates that their 
impact here is likely to be e�en stronger within de�eloping countries. 
in a competiti�e power sector, submitting the intrinsic public ser�ice 
dimension to the gats obligations might lead to the shrinking of 
the concept. as seen, the sector has going through se�eral changes 
in the way the ser�ices are deli�ered. the markets ha�e been libera-
lised and political and technological changes ha�e determined new 
economic arrangements in the supply of electricity ser�ices. free-
market disciplines and commercial criteria are combined with forms 
of monopoly and heavy regulatory environments, making it difficult 
to clearly draw a line between the public and the pri�ate spheres. 
Crucially, the question of how public ser�ices are to be deli�ered 
in these new competiti�e en�ironments has not been properly ad-
dressed. the traditional system which ga�e responsibility to the state 
to deli�er such ser�ices has been replaced by new arrangements that 
have no clear definition of what remains a public service obligation, 
who will be responsible for deli�ering it, and, most importantly, how 
to finance it. The GATS framework provides no mechanisms to ad-
dress this key aspect of the energy ser�ices. instead, the �agueness 
of the agreement pro�isions trickily places the de�eloping countries, 
in particular, in the difficult position of having to compete for invest-
ment in an international arena without the previous definition and 
discussion of these questions. this problem was already anticipated 
by a 2001 uNCtad document77 which stressed that se�eral go�ern-
ments consider electricity as a public ser�ice and, while, they see in 
the liberalisation of their power markets a way to tackle the inade-
quacy of electrical supply, in a globally competiti�e en�ironment, 
they are also reluctant to set high standards in terms of public ser�ice 

76 ibid. 1.
77 uNCtad. (2001). td/B/Com.1/em.16/2 – 19.
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obligations. The document illustrates the difficulty faced by the de-
�eloping countries in the following terms: 

“…members may consider including a clear reference to the pro-
�ision of public ser�ices when pri�ate actors are in charge of sup-
plying electricity. Qualifications to market access commitments 
under the gats could focus on measures aimed at ensuring equi-
ty, such as maximum prices for consumers, uniform fees charged 
across all regions regardless of costs, and pro�isions of energy 
supply to remote rural areas even if unprofitable. However, if de-
�eloping countries compete among themsel�es to attract pri�ate 
in�estment in the power sector, companies may be reluctant to 
accept public ser�ice obligations because of de�eloping countries’ 
weak capacity for including public ser�ice obligations in their in-
�estments agreements and deregulation policies”.78 

the effect deri�ed from competition among regulatory en�i-
ronments in the power sector is the deterioration of the concept 
of public ser�ice. the gats, it is argued, does not offer suitable 
mechanisms to deal with this negati�e side-effect of liberalisation. 
on the contrary, by submitting public ser�ices to its scope, with-
out providing for specific exemption, the GATS actually promotes 
regulatory competition79 among the countries which is likely to be 
done at the expense of public ser�ice obligations as countries are 
likely to lower their requirements. A more specific approach could 
tackle this situation by levelling the playing field at international 
le�el, while still accepting the required degree of national autono-
my to allow states to decide independently on the appropriate le�el 
of social protection.

78 ibid.
79 in international law, regulatory competition encompasses a beha�iour called 

‘forum shopping’. firms shop around to determine what regulatory regime will 
be most beneficial, including political, social and economic conditions. These 
conditions include the regulatory en�ironment (the type of authority and rule) 
that best corresponds to their needs. “the competiti�e process that takes place is 
not necessarily positi�e for all people in society. as they try to impro�e the of-
fer made to undertakings, states will often lower social protection as well as the 
le�el of ser�ice that is generally made a�ailable to their citizens”. Nihoul, p. in 
Cosmo, g. and smith, f. (2004) 114.
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4.2	 ensuring	security	of	supply	and	environmental	goals	in	the	
electricity	markets

apart from public ser�ice considerations, ensuring security of 
supply and en�ironmental goals are equally important sectoral �alues 
which require targeted regulatory measures to be met. How those 
measures fit within the GATS framework seems to be an additional 
point which requires a more precise approach.

a series of power emergencies80 occurred in Chile (1998-1999), 
in California (2000-2001) and, more recently, de�elopments in rus-
sia federation o�er gas supply ha�e raised the question of security 
of supply, which can be defined as “uninterrupted availability at an 
affordable price while respecting environmental concerns81”. as 
summarised by majluf and zarrilli82, some important lessons can 
be learnt from these experiences: “Partial deregulation may crea-
te problems; electricity liberalization should be accompanied by 
carefully planned regulatory structures and by a dynamic regula-
tory process where institutions must be flexible enough to introduce 
changes as circumstances require…”. the crises ha�e exposed the 
need for expanding the capacity of networks and di�ersifying the 
sources of energy while managing en�ironmental issues.

electricity supply results from an interrelated chain of acti�i-
ties which includes generation, transmission and distribution. the 
sector is, therefore, hea�ily dependent on interconnections linking 
the generation sources to the end-users. in network dependent 
industries, economic theory and experience has shown that impro-
ving market access is not sufficient to ensure free-trade. Addi-
tional measures are required to ensure an effecti�e and non-dis-
criminatory access to the network (third-part access – tpa) and 
also to guarantee a competiti�e en�ironment able to allow the 
establishment of new entrants. in the newly liberalised markets, 
competition has been introduced at the generation and supply le-

80 it is beyond the scope of this paper to analyse the causes of these crises. for 
detailed analysis see majluf and zarrilli (2007) and talus and wälde (2007).

81 talus and wälde (2007) 24.
82 majluf and zarrilli (2007) 26.
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�els, while transmission and distribution remain natural monopo-
lies83 o�er established geographical areas. effecti�e competition, 
thus, depends not only on access to the grid but ultimately on the 
actual existence of sufficient network links. In liberalised mar-
kets, therefore, attracting sufficient investment to maintain ade-
quate networks and interconnections becomes a great challenge 
in ensuring security of supply. the liberalisation of the european 
– eu electricity market pro�ides a patent example of these re-
quirements.

initiated in the mid 1990’s, the liberalisation of the eu electrici-
ty market sought to establish common rules to the internal market 
for energy, focusing on impro�ing regulatory national en�iron-
ments, establishing no-discriminatory tpa and opening-up mar-
kets for cross boarder transactions. recently, following a sectoral 
inquiry into the eu gas and electricity sectors, the Commission re-
leased a report84 concluding that although progress had been made 
in terms of regulatory en�ironments, cross-boarder trade was still 
insignificant mainly due to the lack of effective competition. Ac-
cording to the report the high le�el of concentration in the market, 
with �ertically integrated incumbents able to foreclose competition 
through the use of anti-competiti�e practices and the establishment 
of long-term contracts, a lack of transparency and, crucially, “in-
sufficient interconnector capacity and a lack of adequate incen-
tives to invest in additional capacity to eliminate long established 
bottlenecks”85 are the main causes pre�enting the de�elopment of 
cross- border trade. as a suggestion of remedies to tackle these 
findings, the Commission threatened to enforce stricter competi-
tion rules, including the requirement of ownership unbundling and 

83 the idea of natural monopoly assumes that it is not economically �iable and 
desirable to ha�e competing networks. Howe�er, as pointed out by wälde and 
gunst (2003, 126) this concept may change as technology and perceptions 
e�ol�e. “in natural gas transport, for example, competing pipelines ha�e been 
built and this can change the face of an industry in the direction of greater 
competition”.

84 Commission report, seC (2006) 1724.
85 ibid. 6.
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the elimination of long-term contracts86. whether these remedies 
will work is still an open question to be assessed with the newly 
implemented third package of legislation.87

at international le�el, a lesson to be learnt form the eu exam-
ple is to realize that the opening-up of the market by itself can 
be ineffecti�e in achie�ing trade objecti�es when not followed 
by complementary rules able to create competiti�e en�ironment 
and to ensure adequate le�els of in�estment. in addition, the most 
important lesson that needs to be learned is how to ensure in�est-
ment in liberalised competiti�e markets, particularly for de�elop-
ing countries, and whether or not the gats can play a role in 
encouraging it.

free-trade in energy o�er interconnections is said to offer 
several benefits including relevant ones in terms of security. As 
wälde and gunst highlight, energy liberalisation promises cheaper 
energy, greater competiti�eness of national economies and better 
utilization of national comparati�e ad�antage. in terms of secu-
rity of supply, competiti�e markets offer more options in case of 
“emergency exchanges of capacity or exchanges of spinning re-
serves”88. Notwithstanding its undeniable benefits, the competitive 
model also bears some limits in terms of attracting essential and 
costly investment to expand network capacity. Sacrificing compe-
tition can be a useful tool to ensure such in�estment. measures 
such as the establishment of long-term contractual commitments, 
with take-or-pay elements and e�en some assured quasi-monopoly 
preferences for the sponsors can be crucial to finding investment 
as such conditions work as guarantees for the in�estor in an area 
considered to be highly risk. vertically integrated incumbents can 

86 see eCJ Case C-17/03 [2005] concerning preferential access right to electricity 
connector based on long – term contracts. The judgment confirmed that rights 
deri�ing from pre-liberalisation era may not be compatible with the regulation 
on eu energy internal market.

87 directi�e 2009/72/eC of european parliament and of the Council concerning 
common rules for internal market in electricity oJ l211/55, 14.8.2009 and di-
recti�e 2009/73/eC concerning common rules for the internal market in natural 
gas oJ l211/94, 14.8.2009.

88 wälde and gunst (2003) 119.
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also help ensure scale and raise the funds needed to in�est in of-
ten more costly environmental sources. Moreover, specific public 
funding may also ha�e to play a rele�ant role in tackling the lack 
of capacity. most importantly, state planning and coordination is 
essential. as pointed out by talus and wälde89, a problem with the 
liberalisation reforms is that “while the previously existing state 
coordination of construction of electricity and gas networks and 
new generation capacity has been abandoned, no new policy ap-
proach have been adopted”90. 

the lack of a complete new strategic model for the sector is 
e�en more problematic for the de�eloping countries. the chal-
lenges faced by the de�eloping countries to attract in�estment are 
emphasised by wälde and gunst91:

“attracting in�estment in the energy sector would be �ery much in 
the interest of the de�eloping countries; howe�er, apart from clear 
energy trade rules, though has to be gi�en to stable in�estment fra-
meworks and in�estment guarantees for a not yet fully de�eloped 
energy infrastructure that need to be formulated. in addition, some 
limited exclusi�ity and long-term contract arrangements may be 
necessary in order to attract pioneer in�estors where desirable 
infrastructure (interconnectors, transmission grids and pipelines) 
would otherwise not be bankable”92. 

the authors thus stress the need for de�eloping countries to im-
pro�e their regulatory en�ironments with more transparent, better-
formulated rules able to offer a more predictable regime for energy 
trade. in fact, while there is little doubt that de�eloping countries do 
have to improve their regulatory environments and create specific 
rules to attract in�estment, it can be argued that the most needed 
improvement is to clearly define a strategic model for the sector 
which is able to accommodate tradable and non tradable goals in a 

89 talus and wälde (2007) 18. see also glacahnt, Jean-michel, finon, domi-
nique and Hauteclocque, adrian de (eds) Competition, Contracts and elec-
tricity markets. a new perspecti�e. edward elgar publishing limited.2011, 
Cheltenham, uK.

90 ibid. 21.
91 wälde and gunst (2003) 162-3.
92 ibid. 161.
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way suitable to their needs. Having to compete for capital inflows, 
de�eloping countries are placed in a disad�antageous position in 
the international arena, with a serious negati�e impact on their de-
�elopment models.. regulatory structures, instead of being coher-
ently planned, become a set of disintegrated rules formulated with 
the unique aim of attracting the a�ailable in�estment. in this con-
text, abo�e all, de�eloping countries and emerging economies need 
to formulate a comprehensi�e and integrated policy for the sector 
able to ensure a sustainable liberalisation process. the potential 
role for the gats within this process is an important question. as 
with the discussion de�eloped abo�e concerning the issue of public 
ser�ice, it can be argued that, as it currently stands, gats pro�i-
sions are likely to be insufficient and too unspecific to tackle this 
situation. 

in the power sector, most of the international trade in ser�ices 
is made through the commercial presence mode and this is why 
national regulatory en�ironments are so rele�ant. as seen, the lift-
ing of market access barriers alone is not sufficient to ensure the 
de�elopment of trade; supplementary conditions are also needed in 
terms of competition as well as special conditions for in�estment. 
the gats contains limited pro�isions to deal with this challenge. 
in terms of competition regulation, in a generic way, the gats 
states that members ha�e a duty to cooperate among themsel�es 
with a �iew to eliminating business practices which may restrain 
competition (art ix).in addition, art. viii requires that members 
ensure that any monopoly supplier acts in a manner compatible 
with gats obligations and does not abuse its monopoly position. 
These provisions are too generic to encompass the specific needs 
of the sector as discussed abo�e, or, moreo�er, to offer the required 
degree of certainty to the strengthening of any commitments. it 
is unclear, for example, how sometimes useful mechanisms of 
cross-subsidisation between monopolistic and competiti�e related 
activities, or between profit and non-profit activities, with the aim 
of achie�ing public ser�ice, security or en�ironmental goals would 
be treated under those pro�isions. as discussed by trebilock and 
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Howse93, the area of subsidies has proved to be a very difficult 
one and “no substantive debate has yet taken place on issues such 
as the definition of subsidies in the pursuit of public policy objec-
tives and the need for developing countries”94 in the ser�ices sec-
tor. there is a need for a more delimited scope for these articles 
(Art IX and VIII) in order that they encompass the specifics of 
an energy sector which is increasingly characterised by mixed pri-
�ate/public arrangements to the deli�ery of the ser�ices pro�isions, 
issues concerning ‘networks’ and public goods and oligopolistic 
competition.

equally rele�ant to the sector, especially to de�eloping coun-
tries, is the right to regulate the service to meet specific public 
policy goals such as those concerning the en�ironment. whereas 
the agreement clearly recognises the right of members to regu-
late ser�ices to meet national policy objecti�es, and e�en acknowl-
edges the special condition of de�eloping countries95, it is unclear 
what would be considered a legitimate objecti�e to pursue and how 
much deference to national autonomy gats interpretations would 
gi�e. moreo�er, so far, the interpretation of the agreement has in-
dicated that domestic regulations may be submitted to a kind of 
proportionality test to infer whether or not they are more “trade res-
tricti�e” than necessary. this is a �ery disputable test which may 
classify non-trade related objecti�es as secondary aims96. there is 
no clear indication whether and how the same test would be ap-
plied to analyse measures specific to the energy sector, such as 
those aimed at ensuring security of supply or the achie�ement of 
en�ironmental goals.

finally, the gats pro�ides a list of national measures shel-
tered by the general exceptions clause (art xiv). interpreting this 

93 trebilock and House (2005) 375.
94 ibid.
95 gats preamble.
96 this point is made in the uNCtad report (2002). accordingly, while “neces-

sity tests” do not stop go�ernments from regulating ser�ices, they subordinate 
human rights obligations (and other legitimate policy objecti�es) to trade rules, 
as secondary objecti�es.
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clause, in terms of balancing trade and other legitimate goals, Kra-
jewski97 concludes “that there is no consensus on what these values 
are and how they can be approached” and that “human rights” 
and “social policies” are items missed from the agreement’s list 
of exemptions. By analysing the gatt jurisprudence on the term 
“necessary” and more specifically the US-Gambling and betting 
case, Krajewski concludes that article xiv has the potential to be 
used for ‘weighting-and-balancing’98 exercises within the gats 
and e�en to include objecti�es which are not explicitly listed. in the 
gambling case the appellate body determined that the balancing 
exercise shall consider99 (i) the relati�e importance of the interests 
and �alues in�ol�ed, (ii) the contribution of the measure to the aim 
pursuit, and, (iii) the trade restricti�eness of the measure in com-
parison with other reasonably a�ailable measures. importantly, the 
appellate body, in the exercise, e�en considers the possibility of a 
complete restriction on trade and holds that an alternati�e measure 
has also to be reasonably available in the light of the specifics of the 
member in�ol�ed. in other words, if the burden becomes “undue”, 
a measure cannot be considered reasonably a�ailable. although the 
interpretation can represent progress in terms of preser�ing national 
regulatory autonomy, it may only ha�e limited �alue to the energy 
sector without the precious development of a sector-specific ap-
proach aimed at formulating rules able to address the energy speci-
ficities and, in particular, including security, environmental and 
public ser�ice obligations concei�ed in a comprehensi�e way. in 
this sense, although many studies ha�e obser�ed that multilateral 
trade rules are primarily designed to ensure market access and are 
neither intended to promote security, en�ironment or social wel-
fare goals nor to consolidate regulatory reforms100, market access 
rules in such a specific sector as energy may mean little without 
supplementary and specific rules. In this context, the development 
of a sector ‘Reference Paper’ could improve the significance of the 
agreement to the energy sector.

97 Krajewski (2007) 25.
98 ibid. 41.
99 ibid. 35.
100 e�ans (2003) 182.
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4.3	 a	‘reference	Paper’	for	energy:	developing	a	sector-specific	
approach

A sector-specific ‘Reference Paper’ could make energy ser-
�ices more feasible at international le�el while protecting inherent 
social �alues, ensuring sustainable progress and accommodating 
the particular needs of developing countries. This section briefly 
discusses this alternati�e, taking the telecommunications approach 
as a reference. Important to say, however, is that: (i) first, the de-
�elopment of a ‘reference paper’ to energy cannot be seen as an 
isolated alternative. The aim of such a specific approach would 
be to offer an opportunity to both clarify and specify the rele�ant 
pro�isions with regard to the main agreement and also to negotiate 
additional commitments regarding common aspects of the energy 
sector, and, thus, provide a level playing field for the Members; (ii) 
second, although the telecoms reference paper could work as a ba-
sis for an energy approach, the sectors ha�e important differences 
which demand distinct rules. energy regulation is more complex 
and would require an approach in�ol�ing pro-competiti�e rules re-
garding third-party access and transit; regulatory rules regarding 
transparency and independence, public ser�ice and en�ironmental 
principles; as well in�estment rules aimed at tackling problems of 
security of supply. despite the differences, howe�er, energy and 
telecommunications ser�ices ha�e important common aspects. Both 
are regarded as essential and “play a dual role as economic activity 
and as infrastructure requirement for other economic activities”101. 
in both sectors, political and technological changes ha�e moti�ated 
major processes of liberalisation based on the insertion of competi-
tion and regulatory reforms and both encompass characteristics of 
general interest. 

the gats annex on telecommunications and the ‘reference 
paper on Basic telecommunications’ set out the basic rules for the 
specialised sector, especially in relation to transparency and mar-
ket access. Those instruments also specifically deal with rules on 

101 ibid. 164.
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the pri�atisation of state monopolies, access to their telecommu-
nication networks and pro-competiti�e regulation. as stressed by 
Krajewski102, the annexes supplement the gats agreement in areas 
where commitments ha�e been undertaken and also submit the 
sector as a whole, independently of commitments, to international 
disciplines. most importantly, the annexes create room for wto 
members to define the kind of universal service obligation it wishes 
to maintain, pro�ided, howe�er, that such uni�ersal obligations are 
administered “in a transparent, non-discriminatory and competi-
ti�ely neutral manner and are not more burdensome than necessary 
for the kind of universal service defined by Member States”103. the 
specific approach also allows Members to impose conditions on 
access to and use of public telecommunications transport networks 
and ser�ices, if they are necessary to “safeguard the public service 
responsibilities of suppliers of public telecommunications trans-
port networks and services, in particular their ability to make their 
networks or services available to the public generally104”. 

the recognition of the right to impose constraints on telecom-
munications access based on public ser�ice considerations is e�i-
dence of the importance of preser�ing some regulatory autonomy 
and, it can be argued, could work as a reference to de�elop a simi-
lar approach within the energy sector, despite the particularities of 
each ser�ice105. on the other hand, howe�er, the idea of subjecting 
the exercise of national regulatory autonomy in the field to a form 
of proportionality test can ha�e the side-effect of unduly reducing 
the broader concept of public ser�ice to one of uni�ersal access, 
and thus insufficient to encompass the social needs at stake. As 
pre�iously discussed, this distortion is already affecting national 

102 ibid. 167-171.
103 reference paper on telecommunications. item 3. Universal service.
104 see gats annexe on telecommunications, 5(e) (i). see also Krajewski’s analy-

sis (2003).
105 according to seli�ano�a (2007) 28: although the idea of the de�elopment of a 

reference paper in the energy sector is pertinent, there are important differences 
between telecoms and energy that need to be considered. “the energy sector re-
quires more sophisticated regulation due to possible impacts on the en�ironment 
or issues related to security of supply and energy efficiency”.
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social policies, particularly in de�eloping countries. the enforce-
ment of the gats as it stands may worsen this distortion, and so 
the negotiation of a reference paper could, therefore, offer an a�-
enue through which to discuss a broader idea of public ser�ice that 
could allow space for national governments to define the level of 
protection that they regard as adequate. it is important to say, ne�-
ertheless, that, despite the caution and adjustments required, this 
paper holds the �iew that the adoption of a sectoral paper on energy, 
similar to that adopted in the telecommunications sector, could en-
hance the rele�ance of the regime to the sustainable liberalisation 
of energy ser�ices. Currently, there is no similar regime for energy. 
in 2000, the united states and Norway proposed to de�elop a ‘ref-
erence paper’ for energy ser�ices106 as a separate, sector-specific 
document, co�ering rules similar to those in the telecom paper. the 
aim was to address common barriers such as discriminatory and 
anti-competiti�e practices and transparency requirements and also 
to develop sector-specific rules such as “access rights to transmis-
sion networks and consumer freedom of choice to select power sup-
pliers107”. the negotiations associated with the paper could, moreo�er, 
ha�e opened an opportunity to address questions of public ser�ice 
and en�ironmental obligations, offering a �ery positi�e chance to 
add flexibility to the core GATS agreement. The opportunity was 
missed, however, as the negotiations did not receive sufficient sup-
port; instead, as seen, discussions ha�e focused on how to impro�e 
the classification list.

5.	 brazIlIan	PoWer	sector	reform

this last section pro�ides an o�er�iew of Brazilian power sec-
tor reform highlighting the challenges facing the country in the 
coming years. despite the differences among distinct de�eloping 
countries108, the Brazilian example illustrates the major common 

106 seli�ano�a (2007) 27 with reference to Communication from united states, 
energy ser�ices, of may 18, 2000.

107 wto (2000) Communication from united states.s/Css/w/27, 22.
108 Naidu (2003) for implications on india.
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difficulties faced by those countries in advancing ongoing struc-
tural reforms. as discussed in this paper, a main issue is how to 
reconcile their need to attract capital with still unmet social targets. 
Incomplete structural reforms, difficulties in effectively establish-
ing a competiti�e en�ironment and adequate regulatory structures 
all stand as common obstacles to progress. as put by wälde and 
gunst109, a frequent obstacle for liberalisation is “the purely formal 
adoption of contemporary models – privatisation, liberalisation, 
independent regulator – without the real relations changing very 
much”. Consequently, the authors stress: “Legal and regulatory 
systems, administration, established business practices, culture 
and linkages will often favour for a long time the established na-
tional companies”110. Brazil’s case seems to pro�e this argument. 
after ten years of reforms, though results only recently began to 
be assessed111, liberalisation seems unable to completely fulfil its 
potential. lack of real changes in the market power relations, ab-
sence of effecti�e competition and the inadequacy of regulatory 
structures are to be blamed. without denying any of those aspects, 
it can be argued, howe�er, that the crucial, real challenge for de-
�eloping countries is to rethink their o�erall policies regarding the 
sector, with a comprehensi�e �iew encompassing all the aspects 
at stake: economic, social and en�ironmental targets. How inter-
national institutions such as the gats could play a part in this 
aspect is a crucial point. in this regard, it is argued that a major 
contribution could be the creation of room to redefine this needed 
comprehensi�e �iew of the sector, le�elling the global competition 
in the sector, while ensuring the full consideration of the social and 
en�ironmental dimensions. additionally, through mutual learning 
and cooperati�e mechanisms, international institutions could indi-
rectly ha�e a positi�e impact on national regulatory en�ironments 
gradually building up a fertile common ground for a worldwide, 
rational and sustainable de�elopment of the sector.

109 wälde & gunst (2003) 139.
110 ibid.
111 for assessments see: pinheiro (2003), oli�eira (2003) and world Bank (2004 

and 2006).
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following the global trend, in 1995 Brazil’s power sector re-
form was initiated, based on the traditional recipe: �ertical unbun-
dling and pri�atisation, competition where it is possible, regulation 
where it is needed. more than a decade on, the structural reform 
remains incomplete as the pri�atisation plan has been paralysed, 
the regulatory framework faces stringent challenges in terms of 
independence and stability and competition is not a reality in a 
market which is highly concentrated with around 58% of national 
generating capacity remaining in the hands of a few groups domi-
nated by pre�ious incumbents112.

with the particularity of being hea�ily based on hydroelectric 
power, around 90% of the generation portfolio113, the de�elopment 
of the Brazilian electricity system was based on state planning, 
in�estment and management, shared between federal and local 
states. the former owned generation and transmission assets, while 
the later owned almost all distribution companies with some �erti-
cally integrated companies operating also in transmission and gene-
ration114. the basic infrastructure, essential for de�elopment, and 
particularly dependent on network linkage gi�en its hydro-source 
based characteristics, was largely constructed during the period bet-
ween 1951-1980 when generation capacity expanded at an a�erage 
9.8% p.a.115. financing conditions were then a crucial element. as 
pinheiro notes116: “substantial expansion in the electricity sector 
in 1951-1980 owed much to the availability of reliable and stable 
resources of finance at a cost compatible with the returns offered 
by electricity tariffs”. The financing scheme was based on a tripar-
tite system117: one-third from earmarked taxes, such as the iuee, 
a specific tax on energy consumption, and other sectoral funds and 

112 the world Bank (2004) 291.
113 ibid.
114 in 1995, the local state companies controlled 38% of the power generation ca-

pacity. pinheiro (2003) 9.
115 ibid. 7.
116 ibid. 13.
117 For a detailed analysis of the financing aspects of the sector see, in particular, 

oli�eira (2003).

Livro 1.indb   348 23/11/2011   15:27:01



energy ser�ices and trade liberalization...

349

compulsory loans; one-third from retained earnings; and one-third 
from loans with so�ereign guarantees, such as those from multilate-
ral de�elopment banks and other mainly international sources. ad-
ditionally, there was political momentum to de�elop a strong, cen-
tralised power sector, which, despite critics of o�erin�estment and 
excessi�e focus on hydro power, played an important part as an es-
sential planning motor for the sector. in the early 1980’s, howe�er, 
the system started to show signs of fatigue with significant falls in 
in�estment and a capacity growth (4.1% p.a.) lagging behind the 
growth in consumption (5.3% p.a.) during the period between 1981 
and 1993118. Changes in the international financial context with con-
sequent rises in the interest rates, political interference, inefficient 
regulatory support dominated by complete lack of independence 
from the government and poor productive and financial performance 
of the state companies, together with the constraints imposed by fis-
cal adjustment, were to be blamed for the crisis119. despite its e�i-
dent exhaustion, however, the model was artificially maintained by 
political reasons until early the 1990’s, worsening the crisis. without 
an adequate le�el of in�estment and a coherent tariff policy in a sce-
nario of growing consumption and rising marginal cost of expanding 
output capacity, the system broke down. in�estment was crucial and 
the state was then unable to meet this demand. in mid-1992, the need 
for reforming the sector and attracting pri�ate capital were explicit, 
the reform itself, howe�er, was only formally initiated in 1995 with 
the appro�al of the Concession law120.

in 1988, changes were already en�isaged with the political re-
forms embodied in the new constitution. as described by oli�ei-
ra121, the efforts included “the abrogation of the specific sectoral 
tax formerly destined to finance the power companies and the re-
quirement that public service concessions be licensed through pu-
blic auctions in an effort to make the industry more responsive to 
market forces”. 

118 pinheiro (2003) 7.
119 ibid. 1.
120 ibid. 7.
121 oli�eira (2003) 23.
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In 1995, first steps towards privatisation in the energy sector 
in general were taken. in addition to the appro�al of the Conces-
sion law, Constitutional amendments broke down the state com-
pany legal monopoly of the hydrocarbons market and eliminated 
the restrictions on foreign ownership o�er hydropower plants. in 
1996, the National electric energy agency – aNeel was created. 
Concei�ed as an independent regulator, it began to operate in 1997. 
in 1998 the energy wholesale market – the mae , today CCee, 
and the National system operator were created. the institutional 
regulatory framework intended to support the reform, to be based 
on the pri�atisation and introduction of competition, has been sum-
marised by pinheiro122 as a process concerned with the establish-
ment of a competiti�e market structure, where the aNeel set limits 
on market concentration and established a timeframe to allow an 
increasing number of consumers to freely choose from which com-
pany to buy electricity. additionally, it was expected that genera-
tors and distributors would benefit from an increasing degree of 
contractual flexibility. 

the Brazilian pri�atization program (pNd) was formally 
launched in 1990 and, although initially attached to a more com-
prehensi�e stabilization program123, it gradually become “the main 
driving process pushing the reform forward”124. gi�en the com-
plexity of the sector, the idea was to first privatise the distribution 
system, followed by the generation and then distribution. pri�atisa-
tion, howe�er, become an end in itself, aimed at raising resources 
disconnected from a broader strategic plan for the sector and pre-
ceding the full de�elopment of the regulatory framework with di-
sastrous consequences, as noted by pinheiro125:

122 pinheiro (2003) 8.
123 “the main objecti�es were to strengthen the pri�ate sector, limit the creation of 

new soes and, close or transfer to the pri�ate sector the soes whose control by 
the public sector was no longer necessary or justifiable either on economic terms 
or by national security concerns.” pinheiro, Bonelli and schneider, (2004) 18.

124 ibid. 9.
125 ibid.

Livro 1.indb   350 23/11/2011   15:27:02



energy ser�ices and trade liberalization...

351

“the quality of sector regulation suffered from these sequencing 
problems, with slow progress in establishing regulatory rules and 
institutions, compromising the credibility and clout of the regula-
tory agency to operate and limiting its prestige in the eyes of the 
public at large. it also helped to make regulation more ad hoc”.

A power shortage crisis in 2001 definitely buried plans to push 
pri�atisation forward. though drought had played a part in the cri-
sis, a lack of in�estment in expanding capacity, resulting from the 
lack of correct incentives to invest, as well as regulatory deficien-
cies, were appointed as the main causes for the crisis. the situa-
tion triggered an ideological debate o�er the strategy. for some, 
the crisis was a result of a misconcei�ed strategy, for others, a clear 
problem of implementation. pri�atisation started then to loose sup-
port and the implementation of the new regulatory model was left 
incomplete, lea�ing the sector in an “awkward position between 
a centralised state-controlled sector and a privatised competitive 
market”126. 

in 2004, in the middle of an ideological debate o�er the sec-
tor and with a new go�ernment ha�ing recently coming to power 
(2003), the federal state owned companies, controlling around 78% 
of the national generating capacity, were definitely excluded from 
pri�atisation plans. in the same year, 2004, a proposal for a new 
institutional model followed a plan of re�italisation to control the 
shortage crisis.

the so-called ‘new model’ for the electricity sector was ap-
pro�ed through statute 10.848/04, aimed at increasing security of 
supply, attracting in�estment and promoting uni�ersal access at 
affordable cost. the basic institutions, such as the regulator and 
the system operator, were preser�ed, while new institutional bo-
dies were created to redefine a central strategy for the sector. It 
is beyond the aim of this work to analyse all the measures of this 
policy, howe�er, some aspects rele�ant to this analysis are worthy 
of mention. the new-model di�ided the sector into two main seg-
ments: (i) a regulated one operated by a single-buyer through auc-

126 world Bank (2004) 290.
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tion procedures destined for supplying capti�e consumers; and, (ii) 
a competiti�e segment to supply free consumers. Competiti�e bid-
ding procedures will apply to expand new capacity and consumers 
will gradually be allowed to choose which supplier to buy from. 
although called the new-model, the assumptions, ne�ertheless, re-
main the same: competition and regulation aimed at attracting pri-
�ate in�estment, though, in this case, in a hybrid market structure: 
half pri�atised, half state-owned, and thus a more challenging situa-
tion. so far, preliminary analyses indicate that the adjusted model 
has not blossomed yet. it requires the establishment of strong and 
effecti�e regulatory measures and has been percei�ed as highly 
inter�entionist. the competiti�e wholesale market has not in fact 
flourished, attracting investment remains a great challenge in a 
regulatory environment perceived as too artificially coordinated 
and crucial uncertainties ha�e not been answered.

Currently there is a clear perception that reforms did not deli�er 
the expected results127. Although some efficiency was obtained128, it 
basically came from initial impro�ements in management o�er pre 
existing infrastructure. “Investment and growth remain low, and 
income distribution and poverty levels changed little”129. there is 
still a crucial need for new in�estment, expansion of social targets 
and efficiency improvements. Where to go next and, as the focus 
of this study, how international multilateral rules could be rele�ant, 
are open questions. the Brazilian example illustrates the dead-
locked situation go�ernments ha�e reached o�er ongoing reforms: 
a desperate need for new in�estment without ha�ing clearly de-

127 see, pinheiro et al. (2004) to a more complete analysis in�ol�ing other areas of 
market reform.

128 as attested by pinheiro (2003) 8, e�idence suggests that regulatory reform and 
privatization have succeeded in improving the quality and efficiency by lower-
ing losses in the distribution network and reducing overstaffing- and in raising 
in�estment. Howe�er, these in�estments ha�e been mostly geared to the rehabili-
tation of the existing network and the efficiencies based on better management 
of pre-existing structures. in terms of attracting new in�estment to expansion, 
the outcome so far has been insignificant.

129 ibid. 46.
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fined development strategies. As Pinheiro130 stresses: “[If] further 
privatization is politically unfeasible in the current environment, 
by the same token, the alternative of returning to a state-led model 
is equally unfeasible,” given persistent fiscal restrictions faced 
by the public sector worldwide. Notwithstanding this situation, 
studies131 o�erall indicate that the best choice for the sector would 
still be to complete the unfinished reforms, reduce state interven-
tion and strengthen the protection of property rights, push forward 
competition and impro�e the quality of regulation, not only in the 
infrastructure itself, but also in important related areas such as the 
capital market. without disagreeing with any of these suggestions, 
this paper sustains that the situation essentially and most urgently 
requires developing countries to redefine their sectoral policies in 
a more comprehensi�e and coherent way. lack of any comprehen-
si�e, coordinated and integrated sectoral plan structurally jeopar-
dises any market initiati�es. what is at stake is not short-term im-
pro�ements but rather sustainability. in the case of the Brazilian 
power sector, as discussed in pre�ious points of this paper, a clear 
shortcoming of the energy strategy is the lack of a comprehensi�e 
sustainable policy which clearly defines social targets to the sec-
tor. Available data confirms this assumption. A World Bank study 
on Brazil132 shows that, although impro�ements ha�e been made, 
still 22% of rural families still lack adequate access to electricity in 
addition to the lack of other essential basic ser�ice, such as water 
supply and sanitation. apart from the rural areas, the report also 
highlights the increasing number of ‘urban poor’ who do not ha�e 
access to basic ser�ices such as an affordable supply of electricity 
and water. long-term objecti�es must prioritise the full co�erage 
of equitable and adequate access to infrastructure ser�ices at an 
affordable price. this, howe�er, depends on comprehensi�e poli-
cies able to encompass adequate financing instruments as well as 
effecti�e social regulatory measures which may, in some cases, be 
incompatible with trade liberalisation aims.

130 pinheiro (2003) 12.
131 see pinheiro (2003), pinheiro et al. (2004) and world Bank (2006).
132 world Bank (2006) 28.
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in Brazil, the supply of energy is regarded as a constitutionally 
defined public service. In this context, although there is no obliga-
tion of being directly pro�ided by the state, a satisfactory pro�ision 
remains as a state responsibility e�en when the ser�ice is supplied 
by a pri�ate incumbent. the concept, howe�er, has been gradually 
missed in the ongoing liberalisation market reforms. although all 
the sectoral models established ha�e made reference to the ideas 
of uni�ersal access, the right to energy and its essential link to de-
�elopment, the emphasis on mechanisms to attract in�estment and 
insert competition have weakened the significance of the concept. 
Currently, universal access is vaguely defined and inadequately 
addressed in legislation133. an essential and still uncertain ques-
tion is how to finance public service obligations. Resources from 
a sectoral fund, ‘Conta de desenvolvimento energético’(Cde), are 
destined to this end, though not exclusi�ely. Howe�er, how these 
resources are prioritised and administered seems rather unclear. 
more worryingly, there is no clear idea of whether or not they are 
sufficient to fulfil the mission. 

in fact, as seen, traditionally, in many countries, including Bra-
zil, the funding of public ser�ice obligations used to be coordinated 
and maintained by the state itself through both direct subsidies and 
competition exception mechanisms, such as the granting of mo-
nopolies and cross-subsidisation schemes. this de�elopment model, 
despite the criticisms and the exhaustion, constructed the social 
dimension of the sector. in the liberalisation processes no substitu-
ti�e model has been comprehensi�ely thought out: as a result, there 
is a clear reduction in the significance of social obligations, which 
have been sacrificed to accommodate the global competition for 
capital. multilateral rules addressing this crucial question would be 
desirable. In the case of the energy sector service, a more specific 
approach under the gats agreement could, although not as an iso-
lated initiati�e, open space to le�el global competition by ensuring 
a certain le�el of social and en�ironmental obligation.

the need for regulatory impro�ements is also an area frequently 
mentioned as crucial to advance in the sector. In this field, the un-

133 mainly on art.13, statute 10.438/02.
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finished reform in Brazil has established a challenging situation. 
pri�atisation, although largely regarded as desirable, cannot be said 
to be the only possibility. Hybrid competiti�e en�ironments can 
perform well. Howe�er, mixed-en�ironments put additional pres-
sure on regulatory schemes and can be highly costly, especially in 
the presence of significant dominant players. The Brazilian power 
sector, as has been seen, remains a mix of the state-led model and a 
liberalised one where the state companies ha�e substantial market 
power in both generation and transmission. this situation places 
additional challenges for regulation. as put by pinheiro134:

“the dominant position of soes in generation complicates regu-
lation by keeping the state as both regulator and concessionaire, 
creating conflicts of interest that increase regulatory risks from 
pri�ate in�estor’s point of �iew”.

in this perspecti�e, although the root of regulatory problems in 
Brazil seems to be structural, a sectoral approach through a gats 
sector specific reference paper could facilitate the consolidation 
and de�elopment of good regulatory practices such as indepen-
dence, transparency and accountability as it similarly has done in 
the telecom sector.

finally, it is worth mentioning that although our analysis has fo-
cused on the Brazilian power sector, and despite undeniable distinc-
tions, the considerations apply to other sectoral reforms in different 
countries which face similar challenges in terms of how to proceed 
in their reform processes, frequently left incompleted in some as-
pect. as a rule and bearing the risk of being excessi�ely general, they 
all need to redefine their central strategic plans for the sector, giving 
special thought to the social dimension. in this aspect, the de�elop-
ment of suitable international rules can play a �ery rele�ant role.

6.	 conclusIon

institutionally, de�eloping a global market is a complex mission 
which requires the establishment of adequate go�ernance struc-

134 pinheiro (2003) 10.
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tures, effective rules of exchange and clear definitions of property 
rights in both international and national dimensions. the implica-
tions of the intersection of the global and national structures are 
�arious and interconnected. in the energy sector, so far, the task 
has pro�ed to be particularly challenging. the sector is marked by 
distincti�e characteristics which pose an additional challenge for 
the regulation of world trade. in the energy ser�ices segment, the 
de�elopment of an adequate strategy of progressi�e liberalisation 
has faced specific obstacles which, at international level, demand 
a comprehensi�e �iew and a cooperati�e strategy in�ol�ing dif-
ferent approaches and organisations. at the domestic le�el, clear 
strategic definitions and consistent policies are required. Currently, 
energy trade is a reality and a necessity. as it has been argued in 
this paper, despite the limits and difficulties, the development of 
an adequate set of multilateral rules is desirable and important to 
establish structures able to pursue a sustainable and balanced glo-
bal trade. particularly concerning the gats agreement pro�isions, 
and its rele�ance to the liberalisation of the energy ser�ices sector, 
our analysis indicates that, although applicable to the sector, it is 
ill-designed to encompass the specifics and sensitiveness inherent 
in the supply of energy ser�ices. therefore, its contribution to the 
construction of a world trade dimension is likely to be weak. the 
GATS general framework lacks both the flexibility and the specifici-
ty to address the particulars of the sector, in particular, with regard 
to the consideration of social policies, en�ironmental concerns and 
measures aimed at enhancing the security of supply. Notwithstand-
ing these problems and although disputable whether wto rules 
should adopt any approach customized to a particular sector, the 
analysis carried out in this paper indicates that a more sector-spe-
cific view could have a desirable positive effect by levelling the 
competition playfield and creating room to encompass values other 
than those associated with trade, ensuring a more sustainable and 
balanced progress. the contribution would be particularly rele�ant 
to de�eloping countries and emerging economies which, as illus-
trated by examining the Brazilian power sector case, as a rule, are 
facing significant bottlenecks within their ongoing sectoral liberali-
sation processes. in this context, without prejudicing other equally 
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rele�ant initiati�es, this paper suggests that the de�elopment of a 
gats’s annex ‘reference paper for energy’, similar to that adopt-
ed for the telecom sector, could be a feasible alternati�e to create a 
more positi�e forum for discussion, balancing the distinct interests 
of the parties in�ol�ed, and, consequently, more suitable to reach-
ing the en�isaged progressi�e, mutually ad�antageous and sustain-
able liberalisation. lastly, rather than offer undisputable sugges-
tions, this paper, by drawing attention to the challenges faced by 
de�eloping countries and the negati�e social impacts of the current 
regime, aims to add a �oice to those who support the de�elopment 
of a more equitable world trade policy, especially in such a rele�ant 
sector as energy. 

bIblIograPHy

adlung, r. (2006) “public ser�ices and the gats”. Journal of In-
ternational economic Law 9(2) oxford uni�ersity press. 455-85. 
________ (2006a) “ser�ices Negotiations in the doha round: lost 
in flexibility?”. Journal of International Economic Law. 9(4) ox-
ford uni�ersity press. 865-93.
amCHam-sp (2006) Relatório sobre a Agência Nacional de 
Energia Elétrica – Aneel. a�ailable at www.amcham.com.br. ac-
cessed at 30/06/07.
Cameron, p. (2007) 2nd ed. Competition in Energy Markets: Law 
and Regulation in the European Union . oxford uni�ersity press.
Commission report (eu) seC (2006) 1724. dg Competition re-
port on energy sector inquiry of 10 January 2007.
Cosmo, g. and smith, f. eds. (2004) Competition, Regulation and 
New Economy. Hart publishing. oxford and portland oregon.
directi�e 2009/72/eC of european parliament and of the Coun-
cil concerning common rules for internal market in electricity oJ 
l211/55, 14.8.2009. 
directi�e 2009/73/eC concerning common rules for the internal 
market in natural gas oJ l211/94, 14.8.2009.
eCJ – Case C-17/03, vemw and others [2005] e.C.r. i-4983. 
Judgment of the full Court of 7 June 2005.

Livro 1.indb   357 23/11/2011   15:27:02



o direito empresarial atual

358

energy Charter secretariat. “the energy Charter treaty – a 
reader’s guide”. a�ailable at www.wcharter.org . accessed at 
30/06/07. 
e�ans, p.C. (2003) “strengthening wto member Commitments 
in energy ser�ices: problems and prospects” in mattoo, a. and 
sau�é, p. Domestic Regulation and Service trade Liberalization. 
washington, d.C.: world Bank: oxford uni�ersity press.167-90. 
feintuck, m. (2004) ‘The Public Interest’ in Regulation. oxford 
uni�ersity press.
financial times. “Brussels raises heat on energy Companies”. fri-
day, January 5, 2007.
gibbs, m. (2003) “energy ser�ices, energy policies and the doha 
agenda” in Energy and Environmental Services: Negotiating Ob-
jectives and Developing Priorities. uNCtad. united Nations. 
New york and gene�a.3-22.
glacahnt, Jean-michel, finon, dominique and Hauteclocque, 
adrian de (eds) Competition, Contracts and electricity markets. 
a new perspecti�e. edward elgar publishing limited. 2011, Chel-
tenham, uK.
Krajewski, m. (2003) National Regulation and Trade Liberaliza-
tion in Services: The Legal Impact of the General Agreement on 
Trade in Services (GATS) on National Regulatory Autonomy. Klu-
wer law international. Hague, the Netherlands.
___________ (2003a) “public ser�ices and trade liberalization: 
mapping the legal framework”. Journal of International Eco-
nomic Law. 6 oxford uni�ersity press. 341-68. 
___________ (2007) “Balancing trade and Non-trade policy ob-
jecti�es in gats: potentials and limits of article xiv” in ortino, 
f. and ripinsky, s. WTO Law and Process: The proceedings of the 
2005 and 2006 Annual WTO Conferences. British institute of in-
ternational and Comparati�e law. london, uK.22-41.
lang, a. (2004) “the gats and regulatory autonomy: a Case 
study to social regulation of the water industry”. Journal of In-
ternational Economic Law. 7(4) oxford uni�ersity press. 801-38.

Livro 1.indb   358 23/11/2011   15:27:02



energy ser�ices and trade liberalization...

359

majluf, l.a. and zarrilli, s. (2007) “Challenging Con�entional 
wisdom: de�elopment implications of trade in ser�ices libera-
lization”. Trade, Poverty and Cross-cutting Development Issues 
Study Series n. 2. uNCtad. New york and gene�a.
melly, C. (2003) “electric power and gas market reform and interna-
tional trade in ser�ices” in Energy and Environmental Services: Ne-
gotiating Objectives and Developing Priorities. uNCtad. united 
Nations. New york and gene�a. 164-177.
menezes, J. et al. (2003) “an o�er�iew of the negotiating proposals 
on energy ser�ices under the gats negotiations: Canada, Chile, 
european Communities, Japan, Norway, united states, venezuela” 
in Energy and Environmental Services: Negotiating Objectives and 
Developing Priorities. uNCtad. united Nations. New york and 
gene�a. 84-117. 
ministério de minas e energia – mme (2007) modelo institucio-
nal do setor elétrico. Brasília. a�ailable at www.mme.go�.br . 
accessed at 30/06/07.
musselli, i. and zarrilli, s. (2005) “oil and gas ser�ices: market 
liberalization and the ongoing gats negotiations”. Journal of In-
ternational Economic Law. 8(2) oxford uni�ersity press. 551-81.
Naidu, B.s.K. (2003) “energy ser�ices: implications for india” in 
Energy and Environmental Services: Negotiating Objectives and 
Developing Priorities. uNCtad. united Nations. New york and 
gene�a. 262-174.
oli�eira, a. (2003) “the political economy of the Brazilian power 
industry reform”. working paper 2 . paper presented at The Po-
litical Economy of Power Market Reform Conference, program on 
energy and sustainable de�elopment – pesd. stanford uni�er-
sity. 19-20 february 2003. a�ailable at http://pesd.stanford.edu. 
accessed at 30/06/07.
pinheiro, a. (2003) “regulatory reform in Brazilian infrastruc-
ture: where do we stand?”. Discussion Paper 964. ipea – instituto 
de pesquisa econômica aplicada. a�ailable at www.ipea.go�.br. 
accessed at 30/06/07.

Livro 1.indb   359 23/11/2011   15:27:02



o direito empresarial atual

360

__________, Bonelli, r. and schneider, B. (2004) “pragmatic poli-
cy in Brazil: the political economy of incomplete market reform”. 
Discussion Paper 1035. ipea – instituto de pesquisa econômica 
aplicada. a�ailable at www.ipea.go�.br. accessed at 30/06/07.
pollitt, m. and Jamasb, t. (2005) “electricity market reform in 
the european union: re�iew of progress toward liberalization & 
integration”. 26 Energy Journal. 11-41.
seli�ano�a, y. (forthcoming 2007) “transition to a sustainable 
energy future: the wto rules and agreements and their rele-
�ance to the energy sector”. Trade and Sustainable Energy Series. 
iCtsd. a�ailable at www.iCtsd.org. accessed at 30.06.07. 
stoll, p.and shorkopf, f. (2006) WTO – World Economic Order, 
World Trade Law. martinus Nijhoff publishers. leiden/Boston. 
Tacoa-Vielma, J. (2003) “Defining Energy Services for the GATS: 
an issue under discussion” in Energy and Environmental Services: 
Negotiating Objectives and Developing Priorities. uNCtad. 
united Nations. New york and gene�a.70-83. 
talus, K. and wälde, t. (2007) “electricity interconnectors in eu 
law: energy security, long-term infrastructure contracts and com-
petition law”. European Law Review. 32(1). 125-137. 
trebilcock, J. and Howse, r. (2005) The Regulation of Interna-
tional Trade, 3rd ed. routledge. london and New york. 
uNCtad (2001) “energy ser�ices in international trade: de-
�elopment implications”. Note by the secretariat. td/B/Com.1/
em.16/2 .gene�a.
________ (2002) “liberalization of trade in ser�ices and Human 
rights”. report of the High Commissioner, 25 June 2002, e/CN.4/
sub.2/2002/9.
________ (2003) “Human rights, trade and in�estment”. report 
of the High Commissioner, 2 July 2003, e/CN.4/sub.2/2003/9.
wälde, t and gunst, a. (2003) “international energy trade and ac-
cess to energy networks” in Energy and Environmental Services: 
Negotiating Objectives and Developing Priorities. uNCtad. 
united Nations. New york and gene�a. 118-163.

Livro 1.indb   360 23/11/2011   15:27:02



energy ser�ices and trade liberalization...

361

world Bank (2006) A more Equitable, Sustainable and Competi-
tive Brazil – Country Assistance Strategy Fy2004-2007. Country 
assistance progress report nº 36116-Br of may, 8. a�ailable at 
www.worldbank.org. accessed at 06/08/07.
___________ (2004) Brazil; Equitable. Competitive. Sustain-
able-Contributions for Debate. the world Bank. washington, 
d.C.,usa.
world trade organisation – wto (1991) ser�ices sectoral Clas-
sification List. MTN.GNS/W/120 10 July 1991. Available at www.
wto.org . accessed at 30/06/07.
_____________ (1998) energy ser�ices, Backgroung Note by the 
wto secretariat, s/C/w/52, september 9, 1998. a�ailable at www.
wto.org. accessed at 30/06/07.
_____________ (2000) the Communication of the united states 
to the Committee on Specific Commitments, S/CSC/W/27 May, 
18, 2000. a�ailable at www.wto.org. accessed at 30/06/07.
______________ (2005) The Legal Texts: the results of the uru-
guay round of multilateral trade Negotiations. Cambridge uni-
�ersity press.
wto s/C/w/311 – energy ser�ices – background Note by the 
secretariat – 12 January 2010.
zarrilli, s. (2003) “international trade in energy ser�ices and de-
�eloping Countries” in Energy and Environmental Services: Ne-
gotiating Objectives and Developing Priorities. uNCtad. united 
Nations. New york and gene�a. 23-69.

Livro 1.indb   361 23/11/2011   15:27:02



Livro 1.indb   362 23/11/2011   15:27:02



A Adoção da	Poison Pill	Estatutária no	Brasil – os 
riscos da Importação do Modelo Americano

Natália miranda sadi1

deliana salomão de Castro2 
mariana Belisário dos santos3

1.	 Introdução

embora a pul�erização de capital e a dispersão acionária es-
tejam em fase embrionária no Brasil, nos últimos anos di�ersas 
companhias brasileiras �êm adotando, em seus estatutos sociais, 
mecanismos de defesa contra as chamadas aquisições hostile 
(takeovers), ou seja, aquelas que independem do consentimento 
dos controladores minoritários da companhia ou realizadas em 
companhias com capital pul�erizado. 

1 pós-graduada em direito de empresa pelo instituto de educação Continuada da 
pontifícia uni�ersidade Católica de minas gerais (ieC puC minas). graduada 
em direito pela fundação mineira de educação e Cultura (fumeC). membro 
da Comissão de direito societário da oaB-mg.

2 pós-graduada em finanças pelo iBmeC. graduada em direito pela faculdade 
de direito de sete lagoas (fadisete). graduanda em Ciências econômicas 
pelo instituto vianna Júnior. membro da Comissão de direito societário da 
oaB-mg.

3 pós-graduada em direito da economia e da empresa pela fundação getúlio 
vargas (fgv). graduada em direito pela faculdade de direito milton Campos. 
Detém certificado de especialização na OMC, conferido pelo Institute of Inter-
national economic law (iiel), e llm em direito econômico internacional 
pelo georgetown uni�ersity law Center, washington, d.C., eua. membro do 
aBCi institute (analistas Brasileiros de Comércio internacional), sediado em 
washington, d.C., eua, e apoiado pela embaixada Brasileira. membro da Co-
missão de direito societário da oaB-mg.
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tais pre�isões estatutárias, conhecidas como poison pills, ou 
pílulas de �eneno, obrigam o in�estidor adquirente de determinado 
percentual das ações em circulação a realizar uma oferta pública 
para aquisição das ações remanescentes. em alguns casos, as poi-
son pills chegam a limitar o exercício de �oto dos acionistas, já que 
impõem ônus àqueles que �otarem pela sua supressão ou alteração, 
�isando à preser�ação da dispersão acionária.

trata-se, por assim dizer, de um mecanismo jurídico adotado 
pelas companhias com o objeti�o de e�itar a aquisição direta4, ou 
seja, sem o conhecimento do controlador da companhia, com me-
nos de 50% do capital �otante, de percentuais ele�ados de partici-
pação, impedindo que o controle seja abruptamente modificado.

em outras pala�ras, a intenção das companhias que adotam este 
instrumento de defesa é impedir o aumento da participação de de-
terminados acionistas além dos ní�eis considerados seguros, pelo 
controlador detentor de menos de 50% do capital �otante, para ga-
rantia de sua manutenção no poder5.

toda�ia, essas cláusulas estatutárias de proteção à dispersão 
acionária, importadas do direito norte-americano, �êm sendo al�o 
de questionamentos pelo mercado de capitais brasileiro.

4 No que diz respeito aos objeti�os das poison pills, �ale citar as lições de modesto 
Car�alhosa que nos ensina que “as cláusulas de poison pills têm por objeti�o: (i) 
desestimular a compra em bolsa de percentual de rele�ante participação por não 
controladores, assegurando, com esse desestímulo, um número ideal de ações 
em circulação no mercado e sua liquidez; (ii) preser�ar a estabilidade do con-
trole pelos controladores com menos de 50% do capital �otante, considerando 
que, por isso, as ações adquiridas em bloco no mercado podem dar a um grupo 
agressi�o de in�estidores o poder de controle da companhia.” (CarvalHosa, 
2009, p. 23)

5 Nas pala�ras de José luis de salles freire e ana Carolina de salles freire “as 
cláusulas de poison pill brasileiras objeti�am desestimular a aquisição de ações 
que ameacem a cômoda posição dos acionistas controladores e manter certa li-
quidez das ações no mercado. assim, o mercado brasileiro familiarizou-se com 
cláusulas de poison pill que obrigam o comprador de determinado percentual 
do capital de uma companhia, geralmente 20%, a realizar uma oferta pública de 
ações (opa) dirigida a todos os acionistas da companhia com prêmio ele�ado.” 
(disponí�el em: < http://www.capitalaberto.com.br/ler_artigo.php?pag=2&i=2
298&sec=56>)
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Assim sendo, este artigo tem como objetivo discutir a eficácia e 
aplicabilidade das poison pills no Brasil e os riscos decorrentes da 
“importação” pura e simples de modelos utilizados no mercado de 
capitais norte-americano.

2.	 Poder	de	controle

primeiramente, faz-se necessária uma bre�e análise do conceito 
de poder de controle, �isto que é ele que os acionistas �isam res-
guardar, ao inserir cláusulas de poison pills nos estatutos sociais. 

a lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“lei das socieda-
des por ações”) conceitua o poder de controle em seu artigo 1166. 
do conceito legal, depreende-se que atualmente o controle não se 
fundamenta apenas no princípio majoritário, �ale dizer, não é cor-
reto afirmar que o acionista detentor da maior participação no capi-
tal social é necessariamente o controlador da sociedade.

Para que haja a configuração do controle, na forma da Lei 
6.404/76, há necessidade de cumulação de dois requisitos indis-
pensá�eis: (i) que o acionista seja titular de direitos de sócio que 
lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos �otos nas deli-
berações da assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos ad-
ministradores da companhia; e (ii) que use efeti�amente seu poder 
para dirigir as ati�idades sociais e orientar o funcionamento dos 
órgãos da companhia.

6 art. 116. entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o 
grupo de pessoas �inculadas por acordo de �oto, ou sob controle comum, que:

 a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maio-
ria dos �otos nas deliberações da assembléia-geral e o poder de eleger a maioria 
dos administradores da companhia; e

 b) usa efeti�amente seu poder para dirigir as ati�idades sociais e orientar o fun-
cionamento dos órgãos da companhia.

 Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer 
a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem de�eres e 
responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela tra-
balham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses de�e 
lealmente respeitar e atender.
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Nesse contexto, o acionista controlador pode ser conceituado 
como aquele que detém um determinado percentual de ações com 
direito a �oto que lhe permite, de modo permanente, conduzir a 
companhia ou designar quem irá conduzi-la, e que efeti�amente 
usa seu poder para dirigir as ati�idades sociais7.

Note-se que o poder de controle pode ser indi�idual, ou seja, exer-
cido por uma única pessoa ou ente, ou conjunto, sendo este exercido 
por mais de uma pessoa ou ente por meio de acordo de acionistas8. 

o regulamento do No�o mercado da Bolsa de valores, merca-
dorias e Futuros (BM&FBOVESPA), ao definir poder de controle, 
afirma que: 

“Significa o poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades so-
ciais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de for-
ma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da 
participação acionária detida. Há presunção relati�a de titularidade 
do controle em relação à pessoa ou ao grupo de pessoas �inculado 
por acordo de acionistas ou sob controle comum (‘grupo de contro-
le’) que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria 
absoluta dos �otos dos acionistas presentes nas três últimas assem-
bléias gerais da Companhia, ainda que não seja titular das ações que 
lhe assegurem a maioria absoluta do capital �otante.”

7 para modesto Car�alhosa, “Controle societário pode ser entendido como o po-
der de dirigir as ati�idades sociais. essa noção tem um sentido material ou subs-
tancial e não apenas formal. assim, o controle é o poder efeti�o de direção dos 
negócios sociais. Não se trata de um poder potencial, e�entual, simbólico ou 
diferido. é controlador aquele que exerce, na realidade, o poder. internamente, 
mediante o pre�alecimento dos �otos. externamente, por outros fatores extra-
societários. Controlar uma companhia, portanto, é o poder de impor a �ontade 
nos atos sociais e, �ia de conseqüência, de dirigir o processo empresarial, que é 
o seu objeto”. (CarvalHosa, 2003, p. 486)

8 a diferença entre essas duas modalidades de controle é elucidada por roberta 
Nioac prado, que sustenta: “o poder de controle indi�idual não requer maiores 
comentários. é o poder de controle, direto ou indireto, exercido indi�idualmen-
te, por pessoa física ou jurídica, fundo ou uni�ersalidade de direitos, detentor 
de participação acionária �otante, de emissão da companhia aberta, majoritária 
ou minoritária. o poder de controle conjunto é aquele exercido por mais de um 
acionista, pessoa física ou jurídica, por meio de um acordo de acionistas, acordo 
esse que pode ou não ter a forma pre�ista no artigo 118 da lsa de 1976”. (pra-
do, 2005, p. 158-159)
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o conceito empregado pelo regulamento do no�o mercado da 
Bm&fBovespa re�ela que o acionista detentor da maioria abso-
luta dos �otos em assembléias, pode ser considerado controlador, 
ainda que seja titular de menos da metade das ações com direito a 
�oto da companhia.

Ressalte-se, por fim, que para ser considerado controlador, não 
basta que o acionista seja apenas titular de direitos de sócio que lhe 
permitam dirigir ou eleger quem irá dirigir a companhia; ele de�e 
efeti�amente dirigi-la, participando das assembléias da companhia 
e fazendo preponderar a sua �ontade por meio de seu �oto.

3.	 formas	de	aquIsIção	de	controle

A aquisição ou tomada de controle acionário pode ser classifi-
cada como hostil (hostile takeover) ou amigá�el (friendly takeover) 
conforme o modo como seja conduzida pelas partes.

a aquisição hostil é aquela realizada mediante compra de ações 
no mercado de �alores mobiliários, sem pré�ia negociação entre o 
acionista controlador (titular de menos de 50% do capital �otante) 
da companhia al�o e o adquirente. a aquisição hostil somente é 
possí�el se a companhia ti�er o seu capital diluído no mercado; 
caso contrário, será impossí�el que o adquirente consiga alcançar 
um percentual significativo de ações que lhe permita eleger a maio-
ria dos administradores da companhia e dirigir as ati�idades so-
ciais, sem negociar diretamente com o controlador da sociedade.

Já a aquisição amigá�el ocorre quando o acionista controlador 
participa da negociação com o adquirente, ou seja, quando há um 
acordo en�ol�endo o controlador, normalmente com o conhecimen-
to dos administradores e, em alguns casos, com a participação dos 
demais acionistas da companhia, para concretização do negócio9. 

9 Neste sentido, leciona plínio José lopes shiguematsu: diz-se que uma oferta é 
amigá�el quando ela é bem recebida e negociada entre as duas empresas. poste-
riormente à negociação, são anunciados os seus termos e condições ao mercado e 
aos demais acionistas da sociedade [...]. Não é raro que detalhes das negociações 
não sejam divulgados e alguns acionistas só ficarem sabendo após as negociações 
já estarem encerradas. oferta hostil é aquela oferta não solicitada e na qual a admi-
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logo, a oferta hostil é a forma mais in�asi�a de aquisição do 
controle, pois en�ol�e comunicação a todos acionistas da compa-
nhia al�o, simultaneamente sem negociação pré�ia entre as partes 
en�ol�idas. 

Já a oferta amigá�el é a espécie menos agressi�a e mais comum 
de aquisição do controle no Brasil, na qual o acionista controlador 
da companhia recebe a proposta e, considerando-a �antajosa, pros-
segue no negócio.

4.	 os	Prós	e	contras	da	adoção	das	Poison 
Pills no	brasIl

modesto Car�alhosa discorre sobre o conceito de poison pill10 
e ensina que: 

“de forma geral, a poison pill pode ser compreendida como um 
instrumento jurídico adotado pela companhia com o intuito de difi-
cultar a aquisição do poder de controle oriunda de uma oferta hostil 
– diretamente endereçada aos acionistas da companhia, sem consul-
ta pré�ia à sua administração.” (CarvalHosa, 2009, p. 22)

plínio José lopes shiguematsu, por seu turno, informa o se-
guinte:

“as chamadas poison pills, que, numa tradução literal e não muito 
adequada, chamaríamos de pílulas de veneno, são direitos confe-
ridos aos acionistas de uma companhia com o intuito de (i) difi-
cultar ou desestimular a aquisição do controle por terceiros inte-
ressados ou pelos próprios acionistas que não detenham o controle 

nistração e, não raras �ezes, os acionistas resistem e se opõem à oferta realizada. 
Normalmente nessa disputa, utilizam-se di�ersas formas de mídia para cobrir cada 
passo ou etapa da aquisição. (sHiguematsu, 2009, p. 391).

10 vale notar que a Poison Pill não se confunde com a obrigação de realização de oferta 
pública de ações imposta pelo artigo 254-a da lei 6.404/76, denominada tag along 
(ou direito de saída conjunta). o tag along é o direito de os acionistas minoritários 
participarem da transferência de controle com a oportunidade de �enderem as suas 
ações ao no�o controlador, ou seja, é um instrumento de proteção aos acionistas mi-
noritários, que lhes garante o direito de �ender suas ações por meio de oferta pública, 
no caso de transferência de controle da companhia, e receber por elas, no mínimo, 
80% do �alor pago aos acionistas controladores da empresa.
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acionário e de (ii) criar mecanismos que protejam os acionistas, 
estabelecendo procedimentos ou direitos que permitam um maior 
prazo de resposta pela companhia, ganhando um prazo para a aná-
lise adequada ou mais aprofundada da oferta formulada. o obje-
ti�o das poison pills não é e nem poderia ser impedir a �enda ou 
a transferência do controle da companhia, mas maximizar o �alor 
pago aos acionistas pelos valores mobiliários que confiram direito 
a �oto na companhia.” (sHiguematsu, 2009, p. 398)

destes conceitos, extrai-se que a utilização da poison pill so-
mente é �iá�el e necessária em mercados de capitais nos quais o 
poder de controle se encontra diluído nas mãos de um número sig-
nificativo de acionistas, ou seja, nos quais há grande pulverização 
das ações com direito a �oto, porquanto somente neste tipo de mer-
cado as ofertas hostis são factí�eis.

Com o aperfeiçoamento do mercado de capitais brasileiro, di-
�ersas companhias têm aberto seus capitais e aderido ao mais ele�a-
do grau de regras de go�ernança corporati�a da Bm&fBovespa, 
denominado No�o mercado. o No�o mercado é um segmento de 
listagem especial da Bm&fBovespa que reúne companhias que 
se comprometem, �oluntariamente, a adotar boas práticas de go-
�ernança corporati�a que suplantam as obrigações legais.

uma das exigências do No�o mercado é a manutenção em 
circulação de uma parcela mínima de ações, representando 25% 
(�inte e cinco por cento) do capital social da companhia, ou seja, a 
obrigatoriedade de dispersão de pelo menos 25% (�inte e cinco por 
cento) do capital11.

Neste contexto, recentemente tem-se notado o surgimento da 
tendência, ainda que bastante sutil, de pul�erização do capital pelas 
companhias, dando espaço ao surgimento das tomadas hostis de 
controle.

11 Nos termos do regulamento do No�o mercado “Percentual Mínimo de Ações 
em Circulação” significa as Ações em Circulação que a Companhia deve ter 
para ser admitida no No�o mercado, percentual esse que de�e ser mantido du-
rante todo o período em que os �alores mobiliários por ela emitidos permaneçam 
registrados para negociação no No�o mercado, as quais de�em totalizar pelo 
menos 25% (�inte e cinco por cento) do total do capital social da Companhia.
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é neste cenário que as poison pills foram transportadas do di-
reito norte-americano para o direito brasileiro, porém de maneira 
contestá�el, porquanto o intuito para o qual elas foram criadas nos 
estados unidos em nada se aproxima dos objeti�os para os quais 
elas �êm sendo utilizadas no Brasil.

enquanto nos estados unidos o instrumento nasceu em decorrên-
cia da necessidade de se afastar e/ou coibir as tomadas hostis, defla-
gradas em compasso acelerado a partir de 198012, no Brasil as poison 
pills surgiram não para remediar uma situação já existente, mas para, 
pre�enti�amente, proteger o poder de controle do acionista titular de 
menos de 50% do capital �otante, contra as tomadas hostis.

No mercado americano, o grau de pul�erização das companhias 
normalmente é tão ele�ado que a dispersão acionária chega a atingir o 
controle, impossibilitando a identificação da figura do acionista con-
trolador. Nesse sentido, pode-se afirmar que a pulverização do contro-
le acionário ou a ausência de um acionista majoritário é uma realidade 
cultural no mercado de �alores mobiliários dos estados unidos13.

por isso mesmo, as tomadas hostis são uma constante no mercado 
norte-americano, donde surgiu a necessidade de criação de mecanis-
mos jurídicos aptos a proteger os acionistas, dificultando e tornando 
mais custosa a aquisição do controle por terceiros interessados.

12 Conforme nos informam ricardo Barretto ferreira da sil�a e priscila guglielme gui-
di: “Nos anos 80, o mercado de capitais dos estados unidos foi palco da explosão das 
chamadas “aquisições hostis” (hostile takeo�ers), nas quais o controle das empresas-
al�o era adquirido atra�és do mercado, algumas �ezes contra a �ontade de seus con-
troladores. [...] a primeira geração de “poison pills” foi criada por marty lipton em 
1982. trata�a-se da distribuição de uma espécie de “ação preferencial” aos acionistas, 
a título de di�idendos. No caso de uma incorporação da companhia em outra, de�ido à 
aquisição, cada ação preferencial seria con�ertida em quarenta ações da incorporado-
ra, fazendo, com isso, que a participação do adquirente na companhia fosse diluída.” 
(Disponível em: <http://www.original123.com.br/wp/?p=507>)

13 “Num ambiente de alto grau de dispersão de ações, como o Norte-americano, no 
qual os maiores acionistas detêm participação inferior a 1% do capital social, verifi-
ca-se que há grande dificuldade de se estruturar e manter blocos de controle. Conse-
qüentemente, os acionistas são identificados, em sua maior parte, como aplicadores 
de capital, apenas buscando a satisfação econômica do recebimento de di�idendos 
e pelo �alor de mercado de suas ações, deixando a condução dos negócios sociais a 
cargo da administração” (lamy filHo; pedreira, 1997, p. 67-68).
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No Brasil, de forma totalmente diversa, ainda é forte a figura do 
“dono” da companhia, ou seja, a existência de um único acionista 
controlador. é comum que uma companhia pertença a um só acio-
nista, ou, em determinados casos, a um pequeno grupo de controle, 
normalmente familiar. De fato, pode-se afirmar que a grande maio-
ria das companhias brasileiras ainda adota este sistema, possuindo 
um controle pré-definido. 

em �ista desse cenário, a dispersão da base acionária nas com-
panhias brasileiras somente começou a ser notada recentemente, e 
de forma bastante acanhada. logo, ainda são raras as aquisições 
hostis no mercado brasileiro, ao contrário do que se tem notado em 
outros países.

Como se �ê, as poison pills são mecanismos jurídicos criados 
pelo mercado para reduzir o risco das companhias pul�erizadas. 
quanto maior a pul�erização do capital, maior a possibilidade de 
aquisição hostil do poder de controle. então, qual seria o sentido 
de companhias com capital concentrado, e portanto não sujeitas a 
aquisições hostis, inserirem em seus estatutos sociais dispositi�os 
tendentes a dificultar aquisições de participações significativas via 
mercado? será que a cópia pura e simples do modelo norte ame-
ricano é adequada para a realidade brasileira? será que as poison 
pills são aplicá�eis ao direito brasileiro?

Conforme constatado pela pesquisadora érika gorga, da escola 
de direito da fundação getúlio vargas (fgv), em pesquisa reali-
zada no ano de 2008, en�ol�endo 71 (setenta e uma) companhias 
que integram o Ní�el 2 e o No�o mercado, di�ersas companhias 
brasileiras adotam as poison pills em seus estatutos sociais desne-
cessariamente, já que são controladas por um único acionista, não 
estando sujeitas às tomadas de controle.

Isto significa dizer que, de fato, diversas companhias que ado-
tam a poison pill no Brasil, �êm utilizando este mecanismo inutil-
mente, importando o modelo americano sem prévia reflexão sobre 
sua real utilidade e objeti�os14.

14 aproximadamente 60% das companhias que entraram no mercado entre os anos 
de 2004 e 2007 adotaram as cláusulas poison pills.
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as cláusulas de poison pill são também frequentemente utiliza-
das para e�itar a perda do controle exercido por acionista titular de 
menos de 50% do capital �otante. para ilustrar a situação, imagine-
mos uma companhia, em que um determinado grupo de acionistas 
detém 100% do capital �otante. visando maximizar os lucros, es-
tes acionistas decidem abrir o capital da companhia, �endendo um 
número significativo de ações no mercado, de forma pulverizada, 
passando a deter 30% do capital �otante. ainda que o percentual 
de ações detidas pelo grupo seja suficiente para assegurar o con-
trole, os controladores decidem inserir a cláusula de poison pill no 
estatuto social da companhia, para e�itar que um terceiro adquira 
parte significativa da participação alienada no mercado (35%, por 
exemplo), dos demais acionistas, e obtenha o controle. 

a modalidade mais adotada de poison pill no Brasil é aquela 
que impõe a obrigatoriedade de realização, pelo acionista ou tercei-
ro adquirente de determinado percentual das ações em circulação, 
de oferta pública de aquisição das ações (opa)15, para a aquisi-
ção das ações remanescentes, a um valor pré-fixado geralmente 
excessi�amente ele�ado, de modo a desestimular e/ou tornar mais 
onerosa a tomada de controle da companhia, e, em última análise, 
in�iabilizar a concretização da operação16.

No geral, a obrigatoriedade de realização da opa é pre�is-
ta nos estatutos das companhias listadas no No�o mercado nos 
exatos termos do item 8.1. do regulamento do No�o mercado da 

15 Conforme lições de roberta Nioac prado: “opa é a sigla utilizada para designar 
qualquer “oferta pública de aquisição de ações”, ações estas que podem ou não 
consubstanciar o poder de controle de determinada companhia aberta. duas são 
atualmente as modalidades de opa pre�istas pela lsa de 1976, que respeitam 
as transferências onerosas de controle de companhia aberta: a opa �oluntária 
de tomada hostil de controle societário (art. 257 e seguintes); a opa obrigatória 
decorrente da alienação de controle de companhia aberta (art. 254-a). [...] a 
opa pre�ista no art. 257 e seguintes da lsa de 1976, por sua �ez, é dora�ante 
também designada de opa a priori, em �ista de ser o instrumento utilizado 
para a tomada de controle de determinada companhia e, portanto, antecedê-la.” 
(prado, 2005, p. 43-44).

16 em regra, no Brasil, a poison pill estabelece a obrigatoriedade de realização de 
opa por aquisição de participação rele�ante.
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Bm&fBovespa, que estabelece que “a alienação de Controle, 
tanto por meio de uma única operação, como por meio de opera-
ções sucessi�as, de�erá ser contratada sob a condição, suspensi�a 
ou resoluti�a, de que o adquirente se obrigue a efeti�ar oferta pú-
blica de aquisição das ações dos demais acionistas da Companhia, 
obser�ando as condições e os prazos pre�istos na legislação �i-
gente e no regulamento do No�o mercado, de forma a lhes asse-
gurar tratamento igualitário àquele dado ao acionista Controlador 
alienante”. Há pre�isão, também, de que a oferta de�e ser dirigida 
indistintamente a todos os acionistas da Companhia.

o percentual de ações a ensejar a obrigatoriedade de realização 
de opa (“gatilho”) normalmente �aria entre 10% (dez por cento) 
e 30% (trinta por cento). Tanto (i) o percentual que deflagrará a 
necessidade da opa quanto (ii) o preço que de�erá ser pago pelo 
adquirente das ações integrantes do bloco de controle, pelas ações 
remanescentes, são pre�istos no estatuto social. Normalmente, os 
preços fixados pelos estatutos são altos, com vistas a cumprir a 
missão de tornar desinteressante a tomada hostil do controle.

Conforme le�antamento realizado em junho de 2011, a maior 
parte das companhias listadas no No�o mercado adotam o gatilho de 
20% (vinte por cento). A título exemplificativo citamos as seguintes: 
(i) Brasil Brokers participações s/a, (ii) magazine luiza s/a, (iii) 
miner�a s/a, (i�) profarma distribuidora de produtos farmacêuti-
cos s/a, (�) t4f entretenimento s/a, (�i) B2w – Companhia glo-
bal do varejo, (�ii) Brasilagro – Companhia Brasileira de proprieda-
des agrícolas, (�iii) Brasil insurance participações e administração 
s/a, (ix) vi�er incorporadora e Construtora s/a e (x) tot�s s/a.

Como exceção, podemos citar a (i) BHg s/a – Brasil Hospi-
tality group (gatilho de 35%), (ii) Bm&fBovespa s/a – Bolsa 
de valores, mercadorias e futuros (gatilho de 30%), (iii) Bema-
tech s/a (gatilho de 25%), e (i�) anhanguera educacional par-
ticipações s/a (gatilho de 15%). No que diz respeito ao preço, 
também há �ariação, podendo ha�er ou não pre�isão de prêmio 
sobre o �alor da ação. 

também é comum que as cláusulas poison pills estejam acom-
panhadas de cláusulas acessórias, impondo penalidade àqueles 
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acionistas que as descumprirem, o que já foi objeto de um parecer 
de orientação da Cvm, conforme será �isto no item 5, abaixo.

aqueles que questionam a con�eniência da adoção das poison 
pills sob o ponto de vista da governança corporativa afirmam que 
em �árias situações essas cláusulas acabam por não atingir seus 
reais objeti�os já que, no lugar de impedirem a tomada hostil do 
controle, que seria lesi�a aos controladores minoritários, acabam 
barrando uma troca de controle que poderia ser benéfica, proveito-
sa e fa�orá�el tanto para companhia quanto para seus in�estidores, 
desestimulando o fechamento de negócios �antajosos17.

as poison pills são também utilizadas inde�idamente pelos acio-
nistas controladores titulares de menos de 50% do capital �otante, 
com o intuito de receberem o “prêmio de controle” duas �ezes: 
uma quando alienarem efeti�amente o controle na oferta pública 
Inicial (“IPO”) e outra quando o terceiro adquirente fizer uma pro-
posta hostil de tomada do controle. para que o terceiro adquirente 
seja bem sucedido em sua tentati�a de tomada hostil do controle, 
ele de�erá pagar o incremento de preço pre�isto no estatuto.

logo, �ê-se que as poison pills são, muitas �ezes, mal utiliza-
das por alguns acionistas, os quais lançam mão deste mecanismo 
com o intuito de barrar uma troca de administração que poderia re-
sultar em uma gestão mais competente e eficiente que a vigente e, 
em última análise, mais lucrati�a para a companhia. em outras pa-
la�ras, esses acionistas deixam de agir no interesse da companhia 
para agirem em seu próprio interesse, desrespeitando seus de�eres 
de fidúcia e lealdade.

sobre o tema, renato ventura ribeiro sustenta:

“as poison pills trazem, no mínimo, dois paradoxos. tentam e�i-
tar prejuízos aos acionistas, impedindo ou dificultando a assunção 
de controlador indesejado. Mas ao dificultar a venda do controle 
causam prejuízos aos acionistas, por diminuir o �alor de �enda 

17 “um dos efeitos per�ersos do uso das poison pills é o de engessar negociações 
de aquisição de controle que poderiam ocorrer pela �ia do mercado. outra críti-
ca que se faz ao uso da ferramenta é o poder excessi�o que pode dar à diretoria e 
ao Conselho de administração das companhias.” (disponí�el em: <http:// http://
www.financialweb.com.br/noticias/index.asp?cod=53007>)
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da empresa. sem contar o fato de que uma mudança de controle 
e assunção de controlador com recursos e idéias no�as pode gerar 
mais lucros aos acionistas. Nem sempre a aquisição de controle é 
prejudicial.” (riBeiro, 2009, p. 50)

Note-se, portanto, que em muitas situações a poison pill pode 
acabar pro�ocando o efeito contrário, impedindo o crescimento da 
companhia, gerando ineficiência operacional, incentivando a ma-
nutenção de uma administração ineficaz e, portanto, deixando de 
cumprir o seu papel de mecanismo de defesa e passando a ser pre-
judicial à companhia, e, por conseguinte, aos demais acionistas. 

todo este imbróglio é resultado da importação por �ezes im-
pensada de uma estrutura contratual americana, ou seja, da inser-
ção de um instrumento jurídico incompatí�el com a realidade do 
mercado de capitais brasileiro.

deste modo, é imprescindí�el que seja feita uma ponderação 
pré�ia das estruturas societárias adotadas no direito americano, an-
tes de recepcioná-las no Brasil.

registre-se que a Bmf&Bovespa recentemente manifestou 
a intenção de adequar as normas relati�as às poison pills à realida-
de brasileira. em audiência restrita realizada em 2010 no âmbito 
do processo de revisão dos regulamentos de listagem do No�o 
mercado, Ní�eis 1 e 2 de go�ernança Corporati�a, foi apresentada 
proposta para que as companhias listadas no no�o mercado substi-
tuíssem as pílulas de �eneno por cláusulas que impusessem a rea-
lização de opa em caso de atingimento de participação acionária 
rele�ante. 

Nos termos da proposta, em substituição às poison pills, as 
companhias passariam a adotar a opa por atingimento de partici-
pação Acionária Relevante, o que significa a aquisição de ações de 
emissão da Companhia correspondentes a, no mínimo, 30% (trin-
ta por cento) do seu capital social. o �alor seria o maior preço 
pago pelo adquirente nos últimos 12 (doze) meses. Caso a opa por 
atingimento de participação rele�ante fosse apro�ada, as com-
panhias listadas no No�o mercado poderiam permanecer com as 
cláusulas de poison pills constantes em seus estatutos sociais até a 
data de entrada em �igor do no�o regulamento, quando de�eriam 
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ser substituídas pelas cláusulas obrigando a realização de opa por 
atingimento de participação acionária rele�ante. 

vale ressaltar que a opa por atingimento de participação acionária 
rele�ante não se confunde com as poison pills, �isto que, ao contrário 
destas, não impõem o pagamento de prêmio ao �alor das ações adqui-
ridas no âmbito da oferta pública. diferentemente das poison pill, que 
pretendem inviabilizar alterações de controle mediante a pré-fixação de 
preços das ações acima do �alor de mercado, acrescidos de prêmios, a 
opa por atingimento de participação acionária rele�ante �isa apenas 
resguardar os acionistas de uma companhia sem controlador definido 
ou com controlador minoritário, que tenha seu controle adquirido.

ao ser submetida à audiência restrita, a proposta de regula-
mentação de aquisição de participação rele�ante foi repro�ada pe-
las companhias listadas no No�o mercado, com 60 (sessenta) �o-
tos contrários à apro�ação, em um uni�erso de 105 (cento e cinco) 
companhias consultadas. 

a repro�ação da proposta indica que mesmo com as experiên-
cias negati�as, há uma resistência por parte das companhias em 
abdicarem definitivamente deste mecanismo, mediante aprovação 
de obrigatoriedade de sua remoção dos estatutos.

5.	 Parecer	de	orIentação	da	comIssão	de	
valores	mobIlIárIos

em decorrência das transformações �i�idas pelo mercado de capi-
tais brasileiro, o crescimento do número de companhias com capital 
pul�erizado e a prática cada �ez mais comum de adoção de cláusulas 
tendentes a desestimular as tomadas hostis por companhias brasilei-
ras, a Cvm editou no dia 26 de junho de 2009, o parecer de orienta-
ção n° 36/2009, que trata das cláusulas poison pills.

o parecer nº 36/2009 surgiu a partir da necessidade de mani-
festação de opinião, pela Cvm, acerca das cláusulas estatutárias 
que �inham impondo a exigência de que o acionista que �otasse 
pela supressão de cláusula de poison pill18 realizasse, por sua conta, 

18 Nos termos do artigo 12 da lei 6.404/76, a poison pill somente pode ser remo�i-
da por decisão dos acionistas, já que compete pri�ati�amente à assembléia geral 
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uma oferta pública para aquisição de todas as ações da companhia, 
numa flagrante restrição ao exercício de voto dos acionistas em 
assembléias. 

de modo geral, a poison pill pode ser suprimida do estatuto 
social da companhia caso haja apro�ação dos acionistas em as-
sembléia. toda�ia, ela �inha sendo protegida pela existência de 
uma cláusula acessória que tinha como objetivo dificultar ou até 
impossibilitar a supressão das poison pills do estatuto social da 
companhia, sendo denominada “cláusula pétrea”, uma �ez que 
objeti�a resguardar as pílulas de �eneno de qualquer alteração ou 
eliminação.

Nos termos do parecer nº 36/2009, esses comandos que obstam 
a supressão ou transformação das regras de dispersão, denomina-
dos “disposições acessórias”, �iolam di�ersos princípios e normas 
da legislação societária em �igor, tais como o exercício, pelo acio-
nista, do seu direito de �oto no interesse da companhia, e a com-
petência pri�ada da assembléia geral para tomada de decisões que 
ensejem a reforma do estatuto social.

o entendimento da Cvm é acolhido por modesto Car�alhosa, 
que sustenta:

“as poison pills são cláusulas estatutárias de relati�a ou comple-
ta ilegalidade. são ilegais a partir do momento em que adquirem 
feições de cláusulas “pétreas”, quando, na �erdade, trata-se de 
normas jurídicas de caráter parassocial. Nesse sentido, as cláu-
sulas poison pills, quando têm o caráter de perpetuidade, a partir 
de seu aspecto puniti�o da obrigatoriedade de realização de oferta 
pública por parte do acionista que �otar no sentido de alterá-la ou 
excluí-la do estatuto social, demonstram claramente a intenção ile-
gítima e antijurídica de perpetuar a administração da companhia, 
ainda que esta seja eleita por um controlador minoritário.” (Car-
valHosa, 2009, p. 29)

por tais moti�os a Cvm decidiu não aplicar penalidades, em 
processos administrati�os sancionadores, aos acionistas que, nos 
termos da legislação em �igor, �otarem pela remoção ou alteração 

reformar o estatuto social da companhia, não sendo permitido ao conselho de 
administração o afastamento da aplicação da cláusula.
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da cláusula de proteção à dispersão acionária, ainda que não reali-
zem a oferta pública pre�ista na disposição acessória. 

a Cvm fundamentou o seu entendimento nos artigos 11519, 
12120, 122, i21 e 12922 da lei 6.404/76, concluindo que a aplicação 
concreta das cláusulas pétreas de poison pills é incompatí�el com 
os referidos dispositi�os legais.

a disposição acessória �ai de encontro ao artigo 115 ao não 
permitir que o acionista exerça seu direito de �oto no interesse da 
companhia, na medida em que tal disposição impede o �oto a fa�or 
da alteração ou supressão das cláusulas de dispersão acionária.

A cláusula também conflita com o artigo 121, pois restringe a 
soberania da assembléia geral de acionistas para deliberar sobre os 
negócios relati�os ao objeto social da companhia.

da mesma forma, a disposição acessória colide com o artigo 
122, inciso i, pois limita os poderes conferidos à assembléia geral 
de acionistas para alterar o estatuto social, na medida em que im-
pede a modificação das poison pills. 

E, por fim, a cláusula acessória que demanda unanimidade ou 
quorum mais ele�ado do que o pre�isto em lei para supressão da 
cláusula poison pill em assembléia geral de acionistas é inconcili-
ável com o artigo 129, § 1º, sendo desconsiderada pela CVM, para 
fins de aplicação de penalidades eventualmente previstas em razão 
de seu descumprimento.

19 art. 115. o acionista de�e exercer o direito a �oto no interesse da companhia; 
considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia 
ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, �antagem a que não 
faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para 
outros acionistas. [...]

20 art. 121. a assembléia-geral, con�ocada e instalada de acordo com a lei e o esta-
tuto, tem poderes para decidir todos os negócios relati�os ao objeto da companhia 
e tomar as resoluções que julgar con�enientes à sua defesa e desen�ol�imento.

21 art. 122. Compete pri�ati�amente à assembléia-geral: i – reformar o estatuto 
social [...]

22 art. 129. as deliberações da assembléia-geral, ressal�adas as exceções pre�is-
tas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de �otos, não se computando os 
�otos em branco.

 § 1º O estatuto da companhia fechada pode aumentar o quorum exigido para 
certas deliberações, desde que especifique as matérias. [...]
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acatando as orientações da Cvm apresentadas no parecer nº 
36/2009, a Bmf&Bovespa propôs, no processo de revisão dos 
regulamentos de listagem do No�o mercado, Ní�eis 1 e 2 de go�er-
nança Corporati�a, mencionado no item 4, a inserção de dispositi�os 
�edando a inclusão, nos estatutos sociais das companhias, de cláusu-
las com o potencial de restringir as deliberações dos acionistas.

apesar da apro�ação das propostas pelas companhias listadas 
no No�o mercado, Ní�eis 1 e 2 de go�ernança Corporati�a, as dis-
posições transitórias do No�o regulamento de listagem permitem 
que as companhias já listadas nos ní�eis diferenciados de go�er-
nança corporati�a mantenham as cláusulas de limitação de �oto 
desde que já pre�istas em seus estatutos sociais. Contudo, referidas 
cláusulas não poderão ser objeto de alteração, podendo apenas ser 
excluídas para adequação ao No�o regulamento de listagem.

desta forma, embora o No�o regulamento de listagem �ede 
a inclusão de cláusulas que limitem o �oto dos acionistas, as exce-
ções pre�istas nas disposições transitórias do No�o regulamento 
de listagem demonstram que as companhias brasileiras ainda não 
estão preparadas para a supressão de cláusulas desta natureza.

6.	 conclusão

Conforme �isto, a adoção das poison pills no Brasil é um fenô-
meno contemporâneo, haja �ista que somente nos últimos anos o 
mercado brasileiro tem se desenvolvido e sofisticado seus meca-
nismos de proteção aos acionistas não controladores. em princí-
pio, trata-se de um dispositivo eficaz, pois estimula a conservação 
de patamares ele�ados de ações em circulação, gerando liquidez 
às ações da companhia, além de impedir aquisições hostis a pre-
ços baixos. Contudo, as pílulas de �eneno �êm sendo amplamente 
questionadas no âmbito das boas práticas de go�ernança corporati-
�a, sendo certo que a adoção destes instrumentos também pode ge-
rar di�ersas consequências negati�as, como a conferência de uma 
imutabilidade indesejá�el à administração da companhia, que pode 
impedir o seu crescimento e desen�ol�imento econômico. pode, 
ainda, impedir que os demais acionistas negociem suas ações em 
condições �antajosas.
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em muitos casos as poison pills �êm sendo utilizadas não para 
resguardarem os acionistas, mas para garantirem a manutenção do 
controle gerencial e/ou do poder de acionistas controladores titulares 
de menos de 50% do capital votante. Ademais, ao dificultarem a trans-
ferência do controle, essas cláusulas acabam causando prejuízos aos 
seus acionistas/in�estidores, porquanto diminuem o �alor das ações 
da companhia, gerando efeito in�erso ao inicialmente proposto.

Por tais motivos, a adoção injustificada da pílula de veneno se 
mostra prejudicial à companhia, pois além de não surtir os efeitos 
positi�os esperados, pode suscitar resultados negati�os tais como 
(i) estabilidade noci�a para a gestão da companhia e (ii) impedi-
mento de realização de operações que poderiam ser �antajosas e 
eficientes para a companhia e os demais acionistas.

recentemente, inclusi�e, muito se tem discutido sobre as pí-
lulas de �eneno, no âmbito da re�isão dos regulamentos do No�o 
mercado, sendo a�entada a possibilidade de que as companhias 
que adotem as poison pills sejam compelidas a remo�er o mecanis-
mo de seus estatutos.

O processo de revisão reflete a evolução e desenvolvimento do 
mercado de capitais brasileiro. Afinal, novidades advindas de ou-
tros ordenamentos jurídicos nem sempre são adequadas.

portanto, a importação pura e simples dos mecanismos jurídi-
cos adotados pelo mercado norte-americano nem sempre é �anta-
josa para o mercado brasileiro, o que é o caso das poison pills, sen-
do imperioso que algumas adaptações sejam feitas para que a sua 
adoção seja profícua e pro�eitosa, sob pena de afronta às práticas 
de boa go�ernança corporati�a.
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sigilo Bancário: uma Abordagem Atual

rafael santiago Costa1

experimenta-se, na atualidade, a dupla face da abundância de caminhos 
que permitem, de um lado, o acesso fácil e nem sempre desejá�el dos 
dados sobre as pessoas, suas �idas, suas preferências, seus atos, seus 
patrimônios, o que deixa a descoberto ou põe sob risco o direito à pri-
�acidade; de outro lado, tem-se a operosidade dos que transgridem a 
ordem jurídica em detrimento da sociedade e não desejam dar à luz os 
seus atos e desatinos sem cujo conhecimento o estado não pode agir 
no sentido de conter e punir as irregularidades e ilegalidades ha�idas 
em contrariedade ao quanto exigido das pessoas pela ordem jurídica. 
(roCHa, 2003, p. 382)

1.	 consIderações	InIcIaIs	

o preâmbulo acima se mostra pertinente não apenas por resu-
mir de forma didática e completa o principal dilema que gra�ita em 
torno da discussão acerca do sigilo bancário, mas por decorrer de 
estudo elaborado pela ministra Cármen lúcia em momento ante-
rior à assunção de uma das cadeiras do supremo tribunal federal 
(stf), aonde �em tendo a oportunidade de re�isitar o tema em 
di�ersas ocasiões.

Com efeito, o direito à privacidade e o poder de fiscalização do 
poder público �êm sendo há muito contrapostos e reciprocamente 
relati�izados, sendo que a questão ganhou no�as diretrizes com o 
ad�ento da Constituição federal de 1988, que erigiu como direitos 
fundamentais aqueles relacionados à in�iolabilidade da intimidade 

1 graduado em direito pela fundação mineira de educação e Cultura (fumeC). 
associado do instituto de estudos fiscais (iefi).
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e da �ida pri�ada, bem como do sigilo da correspondência e das 
mais di�ersas modalidades de comunicação (artigo 5º, x e xii2).

Não se trata de debate no�o, mas merece ser enfrentado nes-
sa oportunidade não apenas em face da rele�ância do tema, mas, 
principalmente, por ter sido objeto, ao final de 2010, de relevantes 
reflexões pelo STF, quando do julgamento da Ação Cautelar (AC) 
nº 33 e do recurso extraordinário (re) nº 389.808 (diretamente 
relacionados, como se �erá). 

2.	 breves	comentárIos	sobre	o	debate

Como �isto, o enfrentamento do tema do sigilo bancário passa 
necessariamente pela análise dos incisos x e xii do artigo 5º da 
Constituição federal, que se não fazem expressa menção ao referi-
do sigilo, indicam especial tutela constitucional ao sigilo de corres-
pondência e comunicações, e, de forma mais ampla, à intimidade 
e à �ida pri�ada.

embora não se trate de questão essencial à e�olução da análise, 
registramos nossa opinião de que a questão pode se restringir ao 
inciso x, uma �ez que o inciso xii se refere à correspondência e 
à comunicação em di�ersas de suas formas. ou seja, não trata dos 
dados ou informações em si, mas de sua circulação, da passagem 
da informação do emissor para o receptor, que passará a comparti-
lhar daquela informação.

No caso do sigilo bancário, não se analisa, em regra, a transfe-
rência de dados entre o detentor originário e a instituição financei-
ra, mas os dados propriamente ditos, em momento posterior àquela 
transferência, o que justifica a opinião apresentada acima, com o 
respaldo de virgílio afonso da sil�a (2010, p. 121-122) em comen-

2 x – são in�iolá�eis a intimidade, a �ida pri�ada, a honra e a imagem das pesso-
as, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua �iolação;

 [...]
 XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, 

de dados e das comunicações telefônicas, sal�o, no último caso, por ordem ju-
dicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação 
criminal ou instrução processual penal;
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tários ao acórdão proferido pelo stf no mandado de segurança 
(ms) nº 21.729, que será abordado adiante:

É possível também perceber algumas dificuldades de fundamentação 
nos �otos que pretendem incluir o sigilo bancário na garantia cons-
titucional do direito à pri�acidade. em geral recorrem eles ao inciso 
xii, e não ao inciso x, do art. 5º da constituição. isso porque no inciso 
xii ha�eria a menção ao “sigilo de dados”. o recurso ao inciso xii, a 
partir de um modelo amplo de suporte fático, seria ao mesmo tempo 
problemático e desnecessário. Problemático porque há fortes argu-
mentos que sustentam que a proteção do inciso xii se refere apenas 
ao sigilo da comunicação de dados. e desnecessário porque, a partir 
do paradigma de um suporte amplo, o sigilo bancário, por proteger 
– sempre ou excepcionalmente – esferas da �ida pri�ada dos indi�í-
duos, de�e ser inserido, sem qualquer dú�idas, no âmbito de proteção 
do direito à pri�acidade do inciso x. Nesse sentido, o art. 5º, x, seria 
suficiente para a proteção prima facie do sigilo bancário.

Não obstante referida proteção constitucional à pri�acidade, 
não há dú�ida, como é a regra no que se refere às liberdades indi-
�iduais, que não se trata de um direito absoluto, que não possa ser 
superado ou relati�izado em determinadas situações, em especial 
quando considerado presente o interesse público. Nesse sentido, 
aliás, o seguinte precedente do stf:

[...]. matéria iNfraCoNstituCioNal. sigilo BaNCá-
rio. queBra. proCedimeNto legal. [...]. 2. o sigilo 
bancário, espécie de direito à pri�acidade protegido pela Cons-
tituição de 1988, não é absoluto, pois de�e ceder diante dos inte-
resses público, social e da Justiça. assim, de�e ceder também na 
forma e com obser�ância de procedimento legal e com respeito 
ao princípio da razoabilidade. precedentes. 3. agra�o regimental 
a que se nega pro�imento. (ai nº 655.298 agr, rel. min. eros 
grau, 2ª turma, julgado em 04.09.2007) 

a celeuma principal existente em torno do sigilo bancário, por-
tanto, não se refere à possibilidade ou não de sua quebra em situa-
ções específicas e devidamente justificadas, mas se é imprescindível 
a inter�enção do poder Judiciário para a decretação da medida.

referida ponderação antecede em muito o ad�ento da Consti-
tuição Federal de 1988, sendo possível identificar precedentes do 
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stf que aborda�am o tema já na década de 503, como se constata, 
por exemplo, do julgamento verificado no MS nº 2.172 (Rel. Min. 
Nelson Hungria, 1ª turma, julgado em 10.07.1953), de cujo �oto 
condutor se extrai o seguinte trecho:

É certo que, atualmente, é pacífico em doutrina e jurisprudência, 
que os banqueiros são “confidentes necessários” e, como tais, obri-
gados a sigilo sobre tudo quanto sabem a respeito de seus clientes, 
em �irtude da relação contratual que com estes mantém; mas tal 
obrigação não pode ser in�ocada quando se trata de prestar escla-
recimentos exigidos pela Justiça.

era mesmo de se esperar manifestações mais antigas pelo stf, 
haja �ista se tratar de �etusto instituto, cuja origem já foi assim 
apontada pela doutrina (salgado, 2001, p. 149):

o sigilo bancário caracteriza-se como instituto de adoção neces-
sária, nas operações dessa natureza. sua origem, entre nós, parece 
que “remonta ao al�ará de 16 de dezembro de 1756, do reino por-
tuguês, no qual se proclama que o ‘segredo é a alma do negócio’, 
�isto que, na dicção de Bedárride, ‘é o segredo para o comercian-
te, a alma de suas operações’.” tratado, inicialmente, no conceito 
amplo de segredo profissional, o sigilo bancário passou a ser disci-
plinado especificamente na Lei n. 4.595, de 31.12.64 [...] 

de fato, o art. 38 da lei nº 4.595/644 se referia especificamente 
ao sigilo bancário a ser conservado pelas instituições financeiras 

3 No voto proferido no MS nº 21.729, o Ministro Maurício Corrêa afirma que o 
primeiro precedente da Corte sobre o tema localizado em pesquisa por ele reali-
zada estaria no rms nº 1.047-sp, julgado em 06.09.1949, com relatoria do min. 
ribeiro da Costa e a seguinte ementa:

 sigilo BaNCário – aCepção e exteNsão – maNdado de segu-
raNça.

 os bancos não se podem eximir de ministrar informações, no interesse público, 
para o esclarecimento da �erdade, essenciais e indispensá�eis ao julgamento e 
desenlace das demandas submetidas ao poder Judiciário.

4 Art. 38. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas 
e passivas e serviços prestados. § 1º As informações e esclarecimentos ordena-
dos pelo poder Judiciário, prestados pelo Banco Central da república do Brasil 
ou pelas instituições financeiras, e a exibição de livros e documentos em Juízo, 
se re�estirão sempre do mesmo caráter sigiloso, só podendo a eles ter acesso as 
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(caput), confirmando a possibilidade de sua quebra pelo Judiciário 
(§1º) e pela solicitação direta do Legislativo (§2º), inclusive no 
âmbito das Comissões Parlamentares de Inquérito – CPI (§3º). O 
dispositi�o sugeria igual possibilidade em relação ao fisco, indi-
cando a necessidade de processo previamente instaurado (§§5º e 
6º), deixando certa dú�ida acerca da natureza desse processo (judi-
cial ou administrati�o).

referido dispositi�o foi re�ogado pela lei Complementar nº 
105/01 (lC 105/01), que rea�i�ou a discussão acerca do tema, já 
que seu art. 6º tornou inequí�oca a intenção do legislador de pos-
sibilitar a quebra do sigilo bancário mediante solicitação direta da 
Fiscalização Tributária às instituições financeiras, exigindo-se so-
mente a tramitação de processo administrati�o ou procedimento 
fiscal:

partes legítimas na causa, que deles não poderão servir-se para fins estranhos à 
mesma.

 § 2º O Banco Central da República do Brasil e as instituições financei-
ras públicas prestarão informações ao poder legislati�o, podendo, ha-
�endo rele�antes moti�os, solicitar sejam mantidas em reser�a ou sigilo. 
§ 3º As Comissões Parlamentares de Inquérito, no exercício da competência cons-
titucional e legal de ampla in�estigação (art. 53 da Constituição federal e lei nº 
1579, de 18 de março de 1952), obterão as informações que necessitarem das ins-
tituições financeiras, inclusive através do Banco Central da República do Brasil. 
§ 4º Os pedidos de informações a que se referem os §§ 2º e 3º, deste artigo, 
de�erão ser apro�ados pelo plenário da Câmara dos deputados ou do senado 
federal e, quando se tratar de Comissão parlamentar de inquérito, pela maioria 
absoluta de seus membros.

 § 5º Os agentes fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados so-
mente poderão proceder a exames de documentos, li�ros e registros de contas de 
depósitos, quando hou�er processo instaurado e os mesmos forem considerados 
indispensá�eis pela autoridade competente.

 § 6º O disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente à prestação de es-
clarecimentos e informes pelas instituições financeiras às autoridades fiscais, 
de�endo sempre estas e os exames serem conser�ados em sigilo, não podendo 
ser utilizados senão reser�adamente. 

 § 7º A quebra do sigilo de que trata este artigo constitui crime e sujeita os res-
ponsá�eis à pena de reclusão, de um a quatro anos, aplicando-se, no que couber, 
o Código penal e o Código de processo penal, sem prejuízo de outras sanções 
cabí�eis.
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Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, 
dos Estados, do distrito federal e dos municípios somente pode-
rão examinar documentos, livros e registros de instituições finan-
ceiras, inclusi�e os referentes a contas de depósitos e aplicações 
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou 
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados 
indispensá�eis pela autoridade administrati�a competente.
parágrafo único. o resultado dos exames, as informações e os do-
cumentos a que se refere este artigo serão conser�ados em sigilo, 
obser�ada a legislação tributária.

e não foi só. seu art. 5º estabeleceu possibilidade de quebra 
de sigilo mais ampla, contínua e genérica, fixando a obrigação das 
instituições financeiras manterem o Fisco atualizado sobre as mo-
vimentações financeiras de todos os seus clientes, indicando ape-
nas os �alores globais referentes a cada um, de modo a �iabilizar 
ao fisco meios para selecionar casos suspeitos e que pudessem jus-
tificar a instauração de procedimento fiscal específico em relação a 
determinado contribuinte e a solicitação pre�ista no art. 6º.

leandro paulsen assim analisa a complementaridade entre os 
dois dispositi�os mencionados (2010, p. 1.257):

No art. 5º da LC 105/1, está previsto que as instituições financeiras 
[...] informarão à administração tributária as operações financeiras 
efetuadas pelos usuários de seus serviços, identificando os titulares 
e os montantes globais mensalmente mo�imentados. Criou-se, pois, 
com isso, uma espécie de monitoramento mensal da atividade finan-
ceira dos contribuintes (ainda que sem a identificação da origem e 
natureza dos gastos) de modo a ensejar a re�elação de situações em 
que seja ela incompatí�el com as informações pelo mesmo prestadas 
à receita e com os tributos por ele recolhidos. o art. 6º da lC 105, 
por sua �ez, estabelece a possibilidade de, num segundo momento, 
já identificados os contribuintes suspeitos e instaurado o procedi-
mento fiscal, ocorrer o exame de documentos, livros e registros das 
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósito 
e aplicações financeiras, com vista ao indispensável aprofundamen-
to da análise das operações financeiras do contribuinte.

No que se refere ao poder concedido à Cpi (reiterado no art. 
4º, § 1º da LC nº 105/01), não houve muita dúvida acerca da legi-
timidade do dispositivo. Afinal, é a própria Constituição de 1988 
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que, em seu art. 58, § 3º, atribui às referidas comissões legislativas 
“poderes de in�estigação próprios das autoridades judiciais”. sen-
do possí�el ao poder Judiciário a determinação de quebra do sigilo, 
o mesmo seria verificado em relação à CPI, o que foi confirmado 
pelo stf5, como se constata da seguinte decisão exemplificativa: 

[...]. maNdado de seguraNça. queBra de sigilo 
de dados BaNCários determiNada por Comissão 
parlameNtar de iNquérito de assemBléia legis-
lativa. reCusa de seu CumprimeNto pelo BaNCo 
CeNtral do Brasil. lei ComplemeNtar 105/2001. 
Potencial conflito federativo (cf. ACO 730-QO). Federação. Inteli-
gência. obser�ância obrigatória, pelos estados-membros, de aspec-
tos fundamentais decorrentes do princípio da separação de pode-
res previsto na Constituição federal de 1988. Função fiscalizadora 
exercida pelo poder legislati�o. mecanismo essencial do sistema 
de checks-and-counterchecks adotado pela Constituição federal de 
1988. vedação da utilização desse mecanismo de controle pelos ór-
gãos legislati�os dos estados-membros. impossibilidade. violação 
do equilíbrio federati�o e da separação de poderes. poderes de Cpi 
estadual: ainda que seja omissa a lei Complementar 105/2001, po-
dem essas comissões estaduais requerer quebra de sigilo de dados 
bancários, com base no art. 58, § 3º, da Constituição. Mandado de 
segurança conhecido e parcialmente pro�ido. (aCo 730, rel. min. 
Joaquim Barbosa, tribunal pleno, julgado em 22.09.2004) 

O embate maior se firmou em torno da possibilidade de igual 
solicitação direta da quebra de sigilo bancário por parte do minis-
tério público e pela fiscalização tributária. até porque, o Código 
tribunal Nacional, em seu art. 197, i, indicou expressamente que as 
instituições financeiras, mediante intimação escrita, estariam obri-
gadas “a prestar à autoridade administrati�a todas as informações 
de que disponham com relação aos bens, negócios ou ati�idades de 
terceiros”.

5 e�idente que o stf não negou a possibilidade do exercício dessa prerrogati�a 
pelas comissões parlamentares ser questionado em casos concretos perante o 
poder Judiciário, e�itando-se abusos por parte daquele órgão legislati�o. Nesse 
sentido: ms nº 23.452, rel. min. Celso de mello, tribunal pleno, julgado em 
16.09.1999.
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A jurisprudência firmada em torno dessa questão será analisada 
adiante, sendo que nesse momento apontaremos, ainda que de for-
ma sucinta, posições doutrinárias que emergiram contra e a fa�or 
da possibilidade de quebra do sigilo bancário sem inter�enção judi-
cial, ao menos no que se refere à fiscalização tributária.

os defensores da medida e, em especial, da constitucionalida-
de do regramento trazido pela lC nº 105/01, costumam apresentar 
como esteio de seu posicionamento o art. 145, § 1º da Constituição 
federal, in verbis: 

§ 1º – Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e 
serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, 
facultado à administração tributária, especialmente para conferir 
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos 
indi�iduais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 
ati�idades econômicas do contribuinte.

referido dispositi�o alberga o princípio da capacidade contri-
buti�a, sendo in�ocado pelos defensores da quebra do sigilo pela 
autoridade fiscal justamente por exigir que a tributação ocorra 
sempre de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, 
que de�e ser auferida de forma plena e efeti�a. dessa forma, a 
Constituição estaria concedendo permissão ao legislador infra-
constitucional para assegurar à fiscalização os meios necessários 
para identificar “o patrimônio, os rendimentos e as atividades eco-
nômicas do contribuinte”.

recorremos a um dos grandes estudiosos do tema para repre-
sentar a corrente que defende essa conclusão (saraiva filHo, 
2011, p. 46):

[...] mostra-se defensá�el e razoá�el a tese da constitucionalidade 
dos arts. 5º e 6º da lei Complementar nº 105/2001, sob o princi-
pal argumento de que o § 1º do art. 145 da Constituição Federal 
de 1988 teria criado outra exceção ao direito à pri�acidade e à 
in�iolabilidade da comunicação de dados, dando autorização para 
a transferência direta de dados bancários da instituição financeira 
para a administração tributária.

igualmente robustos se apresentam outros argumentos apresen-
tados por sarai�a filho (2011, p. 27; 34; 42):
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todo o conteúdo da �ida econômica dos contribuintes, guardado 
nos bancos, de�e ter sido declarado pelos próprios contribuintes, 
quando do cumprimento de suas próprias obrigações acessórias, 
estipuladas pela legislação tributária, no interesse da arrecadação 
e da fiscalização dos tributos, de modo que não se pode, juridica-
mente, entender que os dados e informes bancários sejam tidos 
como sigilos para o fisco, em nome da proteção da �ida pri�ada 
e da comunicação de dados informáticos, embora sejam sigilosos 
para terceiros que não tenham autorização legal nem justo moti�o 
para ter acesso a eles.

[...]

posição radical em sentido contrário, exigindo-se pré�ia autori-
zação judicial, para que a administração tributária simplesmente 
exerça a sua função exclusiva de fiscalizar os tributos, na prática, 
inviabilizaria a fiscalização eficiente do imposto sobre renda e pro-
ventos de qualquer natureza: a cada fiscalização demandaria um 
pedido específico ao Poder Judiciário, que já exaurido de deman-
das, certamente atrasaria a in�estigação e a pesquisa, contribuin-
do para a decadência do crédito fiscal, ou mesmo inviabilizaria a 
necessária fiscalização tributária, sendo esta indispensável para o 
real cumprimento dos princípios constitucionais da legalidade, da 
eficiência administrativa, da pessoalidade do imposto de renda, da 
igualdade tributária, da capacidade contributi�a e da li�re e justa 
concorrência.

[...]

Na realidade, além do direito/de�er de ter a administração tribu-
tária maior eficiência na sua missão de fiscalização e controle (CF, 
art. 37, caput), está na balança, de outro lado, o direito fundamen-
tal dos contribuintes honestos, que são a maioria dos domiciliados 
no país – os que sofrem tributação na fonte, os que não têm como 
fugir da tributação -, de ter uma carga tributária suportada com 
igualdade e justiça por todos os que estão, por lei, sujeitos às mes-
mas incidências tributárias, o direito que têm o cidadão e o con-
tribuinte de que todos paguem tributo de acordo com a respecti�a 
capacidade contributi�a. estes sim são direitos fundamentais, que 
de�emos estar atentos e dar integral pre�alência. mesmo porque 
até mesmo o mais ingênuo dos estudantes de direito já de�er ter 
aprendido, certamente, que o direito não pode ser aplicado para 
proteger torpeza ou “irregularidades” de quem quer que seja. o 
direito não ampara nunca, não dá refúgio a quaisquer ilicitudes.
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Não foram poucos os que ad�ogaram de imediato contra a pos-
sibilidade de o sigilo bancário ser afastado diretamente pelo fisco. 
Hamilton dias de souza foi um deles (2011, p. 722-723):

oportuna é a lembrança da luta que se confunde com a história do 
direito Constitucional para que se assegurem direitos aos indi�ídu-
os em face do estado. foi para impedir que este, enquanto detentor 
do poder, dele abusasse, que foram construídas idéias fundamen-
tais, dentre as quais a de montesquieu, para o qual somente o poder 
detém o poder. se a quebra do sigilo bancário é feita pelo mesmo 
órgão que in�estiga e que acusa, há uma concentração de poder nas 
mãos de um, sem que tal seja contrastado por outro poder, como o 
Judiciário. quando a um direito do estado, que se pretende fazer �a-
ler pelo poder executi�o, se opõe outro direito, do indi�íduo, de�e a 
questão ser submetida ao Judiciário (outro poder) que, com impar-
cialidade, analise e decida. só assim os lindes que foram expostos 
quanto à possibilidade de quebra do sigilo poderão ser corretamente 
definidos, sem que o mero interesse de um – o Estado – implique na 
retirada de liberdade dos outros- os indi�íduos.

Na mesma linha se posicionou i�es gandra, seguindo abaixo 
manifestação apresentada em momento anterior ao ad�ento da lC 
nº 105/01 (2011, p. 736-737):

ora, por ser a norma tributária norma de rejeição social, de �ez 
que o estado retira da sociedade mais do que o necessário para 
a de�olução em ser�iços públicos, é que a sonegação é, muitas 
�ezes, arma de que o contribuinte se utiliza, sempre que o fardo se 
torna demasiadamente pesado.

por esta razão, o combate à sonegação é tanto mais pesado quanto 
mais injusta a política tributária, por maior a incidência de e�asão 
tributária.

a melhor forma, pois, de combater a sonegação seria adoção de 
política tributária justa, repartida pela sociedade, que reduzisse, 
sensi�elmente, a sonegação e enquadrasse apenas os casos patoló-
gicos e de conduta delituosa configurados.

para estas hipóteses, a quebra do sigilo bancário poderia até se 
justificar, mas nunca pelo livre arbítrio do agente fiscal.

é, neste particular, que me parece absolutamente correta a postura 
do legislador e da jurisprudência em preser�ar o sigilo bancário do 
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arbítrio e admitir sua quebra sempre que hou�er autorização judicial. 
a autorização judicial que exterioriza o exame imparcial da licitude 
do pedido só de�e ocorrer na hipótese em que o interesse público 
assim o esteja exigindo e de que o sigilo esteja acobertando casos de 
sonegação evidente e não de mero palpite por parte da fiscalização. 

delineado o debate, �ejamos agora a e�olução do entendimento 
de nossos tribunais superiores acerca do tema. 

3.	 evolução	da	jurIsPrudêncIa

indicou-se que nossos tribunais, em especial o stf, têm dirimido 
contro�érsias em torno do sigilo bancário há muito tempo, não sendo 
possível e nem justificável revisitar aqui toda a produção jurispru-
dencial. entretanto, não podemos nos furtar a apresentar e analisar o 
julgado do stf considerado paradigmático sobre a questão.

trata-se do ms nº 21.729, apreciado de forma conclusi�a pelo 
plenário do stf em 05.10.1995. No caso, o Banco do Brasil im-
petrara o writ em face do procurador-geral da república questio-
nando solicitação feita pelo ministério público de fornecimento 
de lista dos beneficiários de recursos públicos liberados ao setor 
sucroalcooleiro, com indicação da situação de adimplência de cada 
um deles e a natureza das operações. in�oca�a o impetrante o sigi-
lo bancário, então preconizado no art. 38 da lei nº 4.595/64.

o ministério público in�ocou a fa�or da legitimidade de sua 
solicitação o art. 129, vi da Constituição federal6, além do art. 8º, 
II e IV, e § 2º da Lei Complementar nº 75/937 e, segundo consta do 

6 art. 129. são funções institucionais do ministério público:
 [...]
 VI – expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competên-

cia, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei 
complementar respecti�a;

7 art. 8º para o exercício de suas atribuições, o ministério público da união po-
derá, nos procedimentos de sua competência:

 [...]
 ii – requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da 

administração pública direta ou indireta;
 [...]
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relatório elaborado pelo ministro marco aurélio, assim sintetizou 
a controvérsia a ser definida pelo STF: “a única questão jurídica 
a ser dirimida consiste em saber se ao ministério público é dado 
negar informações requisitadas no ‘estrito cumprimento de suas 
atribuições constitucionais, opondo-se a exceção do sigilo’”. 

assim restou formalizada a ementa desse julgado:

Mandado de Segurança. Sigilo bancário. Instituição financeira 
executora de política creditícia e financeira do Governo Federal. 
legitimidade do ministério público para requisitar informações e 
documentos destinados a instruir procedimentos administrati�os 
de sua competência. 2. solicitação de informações, pelo ministé-
rio público federal ao Banco do Brasil s/a, sobre concessão de 
empréstimos, subsidiados pelo tesouro Nacional, com base em 
plano de go�erno, a empresas do setor sucroalcooleiro. 3. alega-
ção do Banco impetrante de não poder informar os beneficiários 
dos aludidos empréstimos, por estarem protegidos pelo sigilo ban-
cário, pre�isto no art. 38 da lei nº 4.595/1964, e, ainda, ao enten-
dimento de que dirigente do Banco do Brasil s/a não é autoridade, 
para efeito do art. 8º, da lC nº 75/1993. 4. o poder de in�estigação 
do estado é dirigido a coibir ati�idades afrontosas à ordem jurí-
dica e a garantia do sigilo bancário não se estende às ati�idades 
ilícitas. a ordem jurídica confere explicitamente poderes amplos 
de in�estigação ao ministério público – art. 129, incisos vi, viii, 
da Constituição Federal, e art. 8º, incisos II e IV, e § 2º, da Lei 
Complementar nº 75/1993. 5. Não cabe ao Banco do Brasil negar, 
ao Ministério Público, informações sobre nomes de beneficiários 
de empréstimos concedidos pela instituição, com recursos subsi-
diados pelo erário federal, sob in�ocação do sigilo bancário, em se 
tratando de requisição de informações e documentos para instruir 
procedimento administrati�o instaurado em defesa do patrimônio 
público. princípio da publicidade, ut art. 37 da Constituição. 6. 
No caso concreto, os empréstimos concedidos eram �erdadeiros 
financiamentos públicos, porquanto o Banco do Brasil os realizou 
na condição de executor da política creditícia e financeira do Go-
�erno federal, que deliberou sobre sua concessão e ainda se com-

 iv – requisitar informações e documentos a entidades pri�adas;
 [...]
 § 2º Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pre-

texto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da 
informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido.
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prometeu a proceder à equalização da taxa de juros, sob a forma 
de sub�enção econômica ao setor produti�o, de acordo com a lei 
nº 8.427/1992. 7. mandado de segurança indeferido.

Não obstante a rele�ância das manifestações de todos os minis-
tros nesse julgado (em especial o �oto do ministro maurício Cor-
rêa, que apresentou detalhada pesquisa sobre a e�olução do institu-
to do sigilo bancário em nosso ordenamento), nossos comentários 
se restringem aos �otos proferidos pelos ministros marco aurélio, 
Néri da sil�eira e Celso de mello. o primeiro por ser o relator e 
por ter influenciado de forma determinante em novo julgamento 
paradigmático sobre o tema realizado mais de quinze anos depois 
(re nº 389.808), como se �erá adiante. o segundo por ter capita-
neado a corrente �encedora e o terceiro por ainda integrar o stf, 
também participando da análise do re nº 389.808.

o �oto do ministro marco aurélio foi sucinto e pode ser resu-
mido na seguinte conclusão:

em última análise, tenho que o sigilo bancário está sob a proteção 
do disposto nos incisos x e xii do artigo 5º da Constituição fede-
ral. entendo que somente é possí�el afastá-lo por ordem judicial. 
Assim, tenho o disposto no § 2º do artigo 8º da Lei Complementar 
nº 75, de 1993, como inconstitucional.

o ministro Celso de mello defendeu entendimento semelhante 
(destaques originais):

em tema de ruptura do sigilo bancário, somente os órgãos do po-
der Judiciário dispõem do poder de decretar essa medida extraor-
dinária, sob pena de a autoridade administrati�a interferir indevi-
damente na esfera de pri�acidade constitucionalmente assegurada 
às pessoas. Apenas o Judiciário pode eximir as instituições finan-
ceiras do de�er que lhes incumbe em tema de sigilo bancário. 

após instaurada a di�ergência pelo ministro francisco rezek, 
que defendeu entendimento totalmente oposto aos ministros que o 
antecederam na manifestação, os ministros octa�io galotti e Néri 
da sil�eira chamaram a atenção para o fato de que não estariam 
diante de uma ação direta de inconstitucionalidade, mas de um caso 
concreto, de modo que o contexto fático não poderia ser desconsi-
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derado, não sendo nem mesmo necessário aprofundar na análise do 
status do sigilo bancário para dirimir aquela demanda específica.

o fato de a autuação do Banco do Brasil no caso não ser con-
siderada como comercial, mas como intermediária de política de 
in�estimento do go�erno federal, foi determinante para a conclu-
são a que chegaram os dois ministros, sendo que apresentamos os 
trechos mais rele�antes do �oto tido por �encedor:

pois bem, no caso, não se examina esta matéria no âmbito de uma 
ação direta de inconstitucionalidade, des�inculada dos fatos con-
cretos, em que apenas é julgada a norma de direito em abstrato. 
aprecia-se um mandado de segurança, impetrado pelo Banco do 
Brasil s.a., que entende ter direito a não completar informações 
que lhe foram solicitadas pelo ministério público federal.

[...]

para dirimir a contro�érsia, com a de�ida �ênia, não �ejo necessi-
dade de examinar, em profundidade, o problema do sigilo bancá-
rio e da extensão de sua proteção.

[...]

Ora, entendo que não cabe chegar ao ponto de afirmar que mera 
referência ao nome de quem teria sido beneficiado ou contratante, 
em um determinado empréstimo subsidiado pelo erário federal, 
em razão de um plano de go�erno, constituiria matéria encoberta 
pelo sigilo bancário.

em primeiro lugar, se se trata de operação em que há dinheiro 
público, a publicidade de�e ser nota característica dessa opera-
ção. Não há razão, portanto, para o Banco não dizer quem são os 
beneficiados por esses empréstimos. Se o Governo Federal está 
atuando, por intermédio do Banco do Brasil, na execução de um 
plano de amparo a um setor de produção, compreendo que, acerca 
dessas operações do Banco, com recursos do tesouro Nacional, 
não pode lograr procedência a negati�a das informações, com a 
in�ocação do sigilo bancário.

Com efeito, o sigilo bancário não pode englobar esse tipo de infor-
mação, em se cuidando da aplicação de recursos públicos.

essa linha foi acompanhada, ainda, pelos ministros sidney 
sanches, moreira al�es e sepúl�eda pertence. ou seja, por maio-
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ria mínima, o STF definiu naquela oportunidade a possibilidade de 
o ministério público obter informações bancárias sem inter�enção 
judicial. mas é essencial que se frise que, com exceção do ministro 
francisco rezek, todos os demais que sustentaram a linha pre�a-
lecente destacaram o fato de que a aplicação de dinheiro público 
impediria a in�ocação do sigilo bancário, dada a necessária publi-
cidade dos atos públicos.

Confirmando essa assertiva, confira-se trecho de voto de de-
sempate proferido pelo então presidente do stf, ministro sepúl-
�eda pertence:

Há pois, como objeto das indagações do procurador-geral ao Ban-
co do Brasil, não operações bancárias comuns, mas atos de ges-
tão de dinheiros públicos. ora, em matéria de gestão de dinheiro 
público, não há sigilo pri�ado, seja ele de status constitucional ou 
meramente legal, a opor-se ao princípio basilar da publicidade da 
administração republicana.

dessa forma, embora se trate de julgamento histórico e para-
digmático, não se pode afirmar que o STF analisou de forma defi-
niti�a no ms nº 21.729, em todas as suas nuanças, a possibilidade 
de o parquet obter a quebra do sigilo bancário sem a inter�enção 
judicial.

Na verdade, pode-se afirmar que nossa Corte Suprema definiu, 
a contrario sensu, que, ressal�adas as hipóteses de en�ol�imento 
de dinheiro público, quando de�e pre�alecer a publicidade (art. 37 
da Constituição), de�e a quebra do sigilo bancário ser submetida 
ao cri�o do poder Judiciário, sendo que alguns ministros deixaram 
claro que essa conclusão seria aplicá�el não apenas em relação ao 
ministério publico, mas também à fiscalização tributária.

e essa tendência, ao menos no que se refere ao ministério pú-
blico, foi sendo confirmada pelo STF em outros julgados, como 
indicam os seguintes exemplos:

1. reCurso. extraordinário. inadmissibilidade. instituições fi-
nanceiras. sigilo bancário. quebra. requisição. ilegitimidade do 
ministério público. Necessidade de autorização judicial. Juris-
prudência assentada. ausência de razões no�as. decisão mantida. 
agra�o regimental impro�ido. Nega-se pro�imento a agra�o regi-
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mental tendente a impugnar, sem razões no�as, decisão fundada 
em jurisprudência assente na Corte. 2. [...]. (re nº 318.136, agr, 
rel. min. Cezar peluso, 2ª turma, julgado em 12.09.2006)

CoNstituCioNal. miNistério púBliCo. sigilo BaN-
Cário: queBra. C.f., art. 129, viii. i. – a norma inscrita no 
inc. viii, do art. 129, da C.f., não autoriza ao ministério público, 
sem a interferência da autoridade judiciária, quebrar o sigilo ban-
cário de alguém. se se tem presente que o sigilo bancário é espécie 
de direito à pri�acidade, que a C.f. consagra, art. 5º, x, somente 
autorização expressa da Constituição legitimaria o ministério pú-
blico a promo�er, diretamente e sem a inter�enção da autorida-
de judiciária, a quebra do sigilo bancário de qualquer pessoa. ii. 
– r.e. não conhecido. (re nº 215.301, rel. min. Carlos velloso, 
2ª turma, julgado em 13.04.1999) 

Como era de se esperar, esse entendimento foi estendido a ou-
tros órgãos, tais como os tribunais de Conta e o Banco Central, 
senão �ejamos:

mandado de segurança. tribunal de Contas da união. Banco Central 
do Brasil. Operações financeiras. Sigilo. 1. A Lei Complementar nº 
105, de 10/1/01, não conferiu ao tribunal de Contas da união pode-
res para determinar a quebra do sigilo bancário de dados constantes 
do Banco Central do Brasil. o legislador conferiu esses poderes ao 
poder Judiciário (art. 3º), ao poder legislati�o federal (art. 4º), bem 
como às Comissões parlamentares de inquérito, após pré�ia apro�a-
ção do pedido pelo plenário da Câmara dos deputados, do senado 
federal ou do plenário de suas respecti�as comissões parlamentares 
de inquérito (§§ 1º e 2º do art. 4º). 2. Embora as atividades do TCU, 
por sua natureza, verificação de contas e até mesmo o julgamento 
das contas das pessoas enumeradas no artigo 71, ii, da Constituição 
Federal, justifiquem a eventual quebra de sigilo, não houve essa de-
terminação na lei específica que tratou do tema, não cabendo a in-
terpretação extensi�a, mormente porque há princípio constitucional 
que protege a intimidade e a �ida pri�ada, art. 5º, x, da Constituição 
federal, no qual está inserida a garantia ao sigilo bancário. 3. ordem 
concedida para afastar as determinações do acórdão nº 72/96 – tCu 
– 2ª Câmara (fl. 31), bem como as penalidades impostas ao impe-
trante no acórdão nº 54/97 – tCu – plenário. (ms nº 22.801, rel. 
min. menezes direito, tribunal pleno, julgado em 17.12.2007) 

sigilo de dados – atuação fisCalizadora do 
BaNCo CeNtral – afastameNto – iNviaBilidade. a 
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atuação fiscalizadora do Banco Central do Brasil não encerra a 
possibilidade de, no campo administrati�o, alcançar dados ban-
cários de correntistas, afastando o sigilo pre�isto no inciso xii 
do artigo 5º da Constituição federal. (re nº 461.366, rel. min. 
marco aurélio, 1ª turma, julgado em 03.08.2007) 

No que se refere especificamente à possibilidade de quebra do 
sigilo bancário a pedido da fiscalização tributária sem a intermedia-
ção do Judiciário, atualmente pre�ista na lC 105/01, o stf demorou 
um pouco mais para firmar posição, vindo a fazê-lo somente ao final 
de 2010, ao julgar a aC nº 33 e, logo em seguida, o re nº 389.808.

Vários são os exemplos que confirmam que a matéria continua-
�a em aberto. a começar pela seguinte decisão:

agra�o regimental em recurso extraordinário. possibilidade de 
quebra de sigilo bancário pela autoridade administrati�a sem pré-
�ia autorização do Judiciário. 2. recurso extraordinário pro�ido 
monocraticamente para afastar a aplicação do art. 8º da lei n° 
8.021/1990 (“Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal 
poderá solicitar informações sobre operações realizadas pelo con-
tribuinte em instituições financeiras, inclusive extratos de contas 
bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da 
lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.”) e restabelecer a sen-
tença de primeira instância. 3. aplicação de dispositi�o anterior 
em detrimento de norma super�eniente, por fundamentos extra-
ídos da Constituição, equi�ale à declaração de sua inconstitucio-
nalidade. precedentes. 4. agra�o regimental pro�ido, por maioria 
de �otos, para anular a decisão monocrática e remeter o recurso 
extraordinário para julgamento do plenário. (re nº 261.278 agr, 
rel. min. Carlos velloso, rel. p/ acórdão: min. gilmar mendes, 
2ª turma, julgado em 01.04.2008) 

Na oportunidade, trata�a-se de agra�o regimental interposto 
contra decisão proferida pelo ministro relator Carlos velloso dan-
do pro�imento a recurso de contribuinte que questiona�a a quebra 
de sigilo meramente por solicitação da fiscalização tributária (em 
momento anterior do ad�ento da lC nº 105/01, e com base no art. 
8º da lei nº 8.021/90, transcrito na ementa). o relator considerou 
ser pacífico na Corte a necessidade do crivo judicial, chegando a 
fazer a seguinte comparação: “ora, se se nega ao ministério pú-
blico, instituição de maior respeitabilidade, quebrar, sem a interfe-
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rência da autoridade judiciária, o sigilo bancário de alguém, o que 
dizer-se quando quem deseja efeti�ar essa quebra é a autoridade 
administrati�a.”

entretanto, pre�aleceu o posicionamento do ministro gilmar 
mendes, para quem a matéria ainda de�eria ser mais bem apreciada 
pelo plenário, extraindo-se de seu �oto o seguinte trecho:

Com efeito, a questão em apreço é bastante contro�ertida e pressu-
põe o exame da constitucionalidade do art. 8º da lei nº 8.021/1990, 
sobre a qual o plenário deste stf ainda não se manifestou.

[...]

assim, a manifestação do plenário desta Corte é essencial para 
pacificar a viabilidade do abrandamento excepcional da reserva de 
jurisdição para autoridades fiscais quanto ao sigilo bancário, com 
amparo no art. 145, § 1º, da Constituição Federal.

a análise da demanda pelo plenário acabou não ocorrendo, haja 
�ista que a parte acabou requerendo a desistência do recurso antes 
de sua efeti�a apreciação.

por outro lado, di�ersas foram as ações diretas de inconstitu-
cionalidade ajuizadas, já no ano de 2001, contra dispositi�os da 
lC nº 105/01, dentre as quais as nº´s 2.390, 2.859, 2.386 e 2.397. 
todas essas ações se encontram conclusas ao ministro dias to-
ffoli, ainda sem apreciação até mesmo das liminares requeridas. 
em 2008, a oaB ajuizou a adi nº 4.010, também questionando a 
constitucionalidade do art. 5º da lC 105/01, sendo que essa ação 
igualmente aguarda análise, estando os autos conclusos à ministra 
ellen gracie.

Há que se destacar, ainda, o re nº 601.314, no qual foi reconhe-
cida a repercussão geral do tema, por meio de decisão que recebeu 
a seguinte ementa:

CoNstituCioNal. sigilo BaNCário. forNeCimeNto 
de iNformações soBre movimeNtação BaNCária 
de CoNtriBuiNtes, pelas iNstituições fiNaNCei-
ras, diretameNte ao fisCo, sem prévia autori-
zação JudiCial (lei ComplemeNtar 105/2001). pos-
siBilidade de apliCação da lei 10.174/2001 para 
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apuração de Créditos triButários refereNtes 
a exerCíCios aNteriores ao de sua vigêNCia. re-
levÂNCia JurídiCa da questão CoNstituCioNal. 
existêNCia de reperCussão geral. (rel. min. ricardo 
lewandowski, julgado em 22.10.2009) 

assim constou do �oto do relator ao defender o reconhecimen-
to da repercussão geral:

Com efeito, o tema apresenta rele�ância do ponto de �ista jurídi-
co, uma vez que a definição sobre a constitucionalidade do envio 
de informações sobre movimentações financeiras diretamente ao 
Fisco, sem autorização judicial, bem como a definição sobre pos-
sibilidade de aplicação de normas nesse sentido à fiscalização de 
tributos referentes a exercícios anteriores à sua �igência, norteará 
o julgamento de inúmeros processos similares, que tramitam neste 
e nos demais tribunais brasileiros

diante do exposto, ainda que o stf possa ter indicado algumas 
tendências sobre a matéria, principalmente a partir do julgamento 
do MS nº 21.729, não se pode afirmar que tivesse, até o julgamen-
to da AC nº 33 e do RE nº 389.808, definido categoricamente a 
possibilidade ou não de o fisco requerer informações bancárias 
diretamente às instituições financeiras.

O mesmo não se pode afirmar em relação ao STJ, que proferiu 
julgamento, em sede de recurso repetitivo, confirmando a legiti-
midade da sistemática pre�ista na lC nº 105/01 (mesmo após a 
decisão de repercussão geral verificada no RE nº 601.314):

proCesso Civil. reCurso espeCial represeNtativo 
de CoNtrovérsia. artigo 543-C, do CpC. triButá-
rio. queBra do sigilo BaNCário sem autorização 
JudiCial. CoNstituição de Créditos triButários 
refereNtes a fatos impoNíveis aNteriores à vi-
gêNCia da lei ComplemeNtar 105/2001. apliCação 
IMEDIATA. ARTIGO 144, § 1º, DO CTN. EXCEÇÃO AO PRIN-
Cípio da irretroatividade.

1. a quebra do sigilo bancário sem pré�ia autorização judicial, 
para fins de constituição de crédito tributário não extinto, é auto-
rizada pela lei 8.021/90 e pela lei Complementar 105/2001, nor-
mas procedimentais, cuja aplicação é imediata, à luz do disposto 
no artigo 144, § 1º, do CTN.
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2. O § 1º, do artigo 38, da Lei 4.595/64 (revogado pela Lei Com-
plementar 105/2001), autoriza�a a quebra de sigilo bancário, des-
de que em �irtude de determinação judicial, sendo certo que o 
acesso às informações e esclarecimentos, prestados pelo Banco 
Central ou pelas instituições financeiras, restringir-se-iam às par-
tes legítimas na causa e para os fins nela delineados.

3. A Lei 8.021/90 (que dispôs sobre a identificação dos contribuin-
tes para fins fiscais), em seu artigo 8º, estabeleceu que, iniciado o 
procedimento fiscal para o lançamento tributário de ofício (nos ca-
sos em que constatado sinal exterior de riqueza, �ale dizer, gastos 
incompatí�eis com a renda disponí�el do contribuinte), a autorida-
de fiscal poderia solicitar informações sobre operações realizadas 
pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive extratos de 
contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no 
artigo 38, da lei 4.595/64.

4. O § 3º, do artigo 11, da Lei 9.311/96, com a redação dada pela 
lei 10.174, de 9 de janeiro de 2001, determinou que a secretaria 
da receita federal era obrigada a resguardar o sigilo das infor-
mações financeiras relativas à CPMF, facultando sua utilização 
para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a 
existência de crédito tributário relati�o a impostos e contribuições 
e para lançamento, no âmbito do procedimento fiscal, do crédito 
tributário por�entura existente.

5. a lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001, re�ogou 
o artigo 38, da lei 4.595/64, e passou a regular o sigilo das ope-
rações de instituições financeiras, preceituando que não constitui 
�iolação do de�er de sigilo a prestação de informações, à secretaria 
da Receita Federal, sobre as operações financeiras efetuadas pelos 
usuários dos serviços (artigo 1º, § 3º, inciso VI, c/c o artigo 5º, 
caput, da aludida lei complementar, e 1º, do decreto 4.489/2002).

6. As informações prestadas pelas instituições financeiras (ou 
equiparadas) restringem-se a informes relacionados com a identi-
ficação dos titulares das operações e os montantes globais mensal-
mente mo�imentados, �edada a inserção de qualquer elemento que 
permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir 
deles efetuados (artigo 5º, § 2º, da Lei Complementar 105/2001).

7. o artigo 6º, da lei complementar em tela, determina que: “[...]” 

8. o lançamento tributário, em regra, reporta-se à data da ocor-
rência do fato ensejador da tributação, regendo-se pela lei então 
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vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (artigo 
144, caput, do CtN).

9. O artigo 144, § 1º, do Codex Tributário, dispõe que se aplica 
imediatamente ao lançamento tributário a legislação que, após a 
ocorrência do fato imponí�el, tenha instituído no�os critérios de 
apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de in-
�estigação das autoridades administrati�as, ou outorgado ao crédi-
to maiores garantias ou pri�ilégios, exceto, neste último caso, para 
o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.

10. Conseqüentemente, as leis tributárias procedimentais ou for-
mais, conducentes à constituição do crédito tributário não alcan-
çado pela decadência, são aplicá�eis a fatos pretéritos, razão pela 
qual a lei 8.021/90 e a lei Complementar 105/2001, por en�er-
garem essa natureza, legitimam a atuação fiscalizatória/investiga-
ti�a da administração tributária, ainda que os fatos imponí�eis 
a serem apurados lhes sejam anteriores (precedentes da primeira 
seção: [...]).

11. a razoabilidade restaria �iolada com a adoção de tese in�ersa 
conducente à conclusão de que administração tributária, ciente de 
possível sonegação fiscal, encontrar-se-ia impedida de apurá-la.

12. a Constituição da república federati�a do Brasil de 1988 
facultou à administração tributária, nos termos da lei, a criação 
de instrumentos/mecanismos que lhe possibilitassem identificar o 
patrimônio, os rendimentos e as ati�idades econômicas do contri-
buinte, respeitados os direitos indi�iduais, especialmente com o 
escopo de conferir efeti�idade aos princípios da pessoalidade e da 
capacidade contributiva (artigo 145, § 1º).

13. destarte, o sigilo bancário, como cediço, não tem caráter ab-
soluto, de�endo ceder ao princípio da moralidade aplicá�el de for-
ma absoluta às relações de direito público e pri�ado, de�endo ser 
mitigado nas hipóteses em que as transações bancárias são deno-
tadoras de ilicitude, porquanto não pode o cidadão, sob o alegado 
manto de garantias fundamentais, cometer ilícitos. isto porque, 
conquanto o sigilo bancário seja garantido pela Constituição fede-
ral como direito fundamental, não o é para preser�ar a intimidade 
das pessoas no afã de encobrir ilícitos.

14. O suposto direito adquirido de obstar a fiscalização tributária 
não subsiste frente ao dever vinculativo de a autoridade fiscal pro-
ceder ao lançamento de crédito tributário não extinto.
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[...]

19. destarte, o sobrestamento do feito, ante o reconhecimento da 
repercussão geral do thema iudicandum, configura questão a ser 
apreciada tão somente no momento do exame de admissibilidade 
do apelo dirigido ao pretório excelso.

20. recurso especial da fazenda Nacional pro�ido. acórdão sub-
metido ao regime do artigo 543-C, do CpC, e da resolução stJ 
08/2008.” (resp nº 1.134.665/sp, rel. min. luiz fux, 1ª seção, 
julgado em 25.11.2009, dJe 18.12.2009)

Conforme antecipado, embora tramitem na Corte di�ersas 
adi´s sobre o tema, bem como processo no qual foi reconhecida a 
repercussão geral, o plenário do stf �eio enfrentar a questão, ao 
final de 2010, no RE nº 389.808, cuja análise foi antecedida pelo 
julgamento da aC nº 33, na qual se busca�a a concessão de efeito 
suspensi�o àquele recurso.

o relator dos feitos, ministro marco aurélio, ha�ia concedido, 
em meados de 2003, a liminar pleiteada na cautelar, quando des-
tacou que “chega a esta Corte o tema relati�o à quebra do sigilo 
bancário pelo Fisco, a merecer reflexão maior ante o inciso XII 
do artigo 5º da Constituição federal”. Na oportunidade, o relator 
não aprofundou na análise, indicando apenas que a liminar seria 
necessária para “se preser�ar campo propício a possí�el decisão 
fa�orá�el à requerente e, portanto, ao pronunciamento do supremo 
tribunal federal”.

ao apresentar sua decisão para referendo do plenário, em 
24.09.2003, o ministro relembrou no relatório que o plenário ha-
�ia analisado a questão no ms nº 21.729 diante de contexto fático 
muito peculiar, conforme analisado nesse trabalho. e sustentou a 
manutenção da liminar sem no�amente realizar qualquer análise 
mais profunda.

o julgamento foi suspenso em face de pedido de �ista formula-
do pelo ministro Joaquim Barbosa, que apresentou seu �oto di�er-
gente ainda no ano de 2003. a di�ergência se pautou muito mais em 
questão processual, relacionada à impossibilidade de concessão de 
efeito suspensi�o a recurso extraordinário interposto em processo 
no qual a segurança fora denegada nas duas instâncias anteriores e 
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pela ausência, na opinião do ministro, de �erossimilhança (aspecto 
em que destacou a pendência de apreciação da matéria de mérito 
pelo stf nas di�ersas adiN´s já mencionadas) e perigo na demora 
(ha�ia transcorrido quase dois anos entre a prolação da sentença 
desfa�orá�el ao recorrente e a interposição do recurso extraordiná-
rio e da cautelar). inclusi�e, consignou-se expressamente que não 
esta�a “assumindo qualquer posição acerca do mérito e, por conse-
qüência, a respeito das ações diretas de inconstitucionalidade que 
ainda serão apreciadas”.

seu posicionamento foi acompanhado integralmente pelo mi-
nistro Carlos ayres Britto na mesma sessão, sendo o julgamento 
suspenso pelo pedido de �ista do ministro Cezar peluso, que �eio 
a apresentar seu �oto em 04.02.2004, acompanhando o relator por 
entender presentes os requisitos da tutela de urgência. assim se 
manifestou sobre a probabilidade de êxito no recurso extraordiná-
rio (destaques presentes no original):

esta matéria, embora não diretamente, já foi �entilada por esta 
Corte, pelo menos, nos seguintes julgamentos: MS nº 21.729-4, 
MS nº 23.851, PET nº 2790 AgR e RE nº 215.301. em todos, as-
sentou-se que a proteção aos dados bancários configura manifesta-
ção do direito à intimidade e ao sigilo de dados, pre�isto nos incs. 
x e xii do art. 5º da Constituição federal, só podendo cair à força 
de ordem judicial ou decisão de Comissão parlamentar de inqué-
rito, ambas com suficiente fundamentação. A exceção deu-se no 
julgamento do MS nº 21.729, em que se admitiu que o ministério 
público obti�esse diretamente os dados, por tratar-se de empresa 
com participação do erário (patrimônio e interesse público).

[...]

tais precedentes demonstram, de forma clara, não a certeza, senão 
a probabilidade (mais que a �erossimilhança) da existência do di-
reito constitucional, apta a fundar a tutela de urgência.

esse �oto foi sucedido pelo do ministro gilmar mendes, apre-
sentado apenas em 18.12.2009 (mais de cinco anos após seu pedido 
de �ista), quando acompanhou a di�ergência alegando não ser paten-
te ou e�idente a inconstitucionalidade dos dispositi�os legais ques-
tionados, haja vista o teor do art. 145, § 1º da Constituição Federal. 
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Na mesma sessão, a di�ergência foi reforçada pela ministra Carmén 
lúcia, ao passo que o ministro ricardo lewandowski acompanhou 
o relator, incluindo aos argumentos dessa corrente os seguintes:

eu tenho expressado a minha preocupação no sentido de que a 
cada semana, praticamente, �emos os mais diferentes órgãos de-
sejando a quebra do sigilo de dados cobertos exatamente por essa 
proteção constitucional sem a intermediação do poder Judiciário.

penso que é hora de fortalecermos o poder Judiciário. o Judiciá-
rio, que tem dezesseis mil magistrados em todas as suas instâncias, 
está disponí�el, a qualquer momento, se as circunstâncias e o caso 
assim autorizarem, a determinar a quebra do sigilo. 

o ministro dias toffoli também apresentou seu �oto na mesma 
ocasião, seguindo a di�ergência por entender que os dispositi�os 
analisados não resultam em quebra de sigilo, mas na “transferên-
cia de dados sigilosos de um determinado portador desses dados, 
que tem o de�er de sigilo, para um outro, que manterá a obrigação 
desse sigilo”.

Nesse ponto, entendemos pertinente justificar o grau de deta-
lhamento com que estamos analisando os �otos proferidos nessa 
ação cautelar, já que o mérito de�eria ser efeti�amente enfrentado 
no julgamento do re nº 389.808, como de fato o foi. mas se per-
cebe que �ários ministros anteciparam seu posicionamento, ou ao 
menos algumas tendências, o que nos permitirá uma análise apenas 
complementar em relação aos �otos proferidos no julgamento do 
recurso extraordinário.

trata-se de obser�ação que se apresenta em consonância com 
alerta feito pela ministra ellen gracie ao apresentar, em 24.11.2010, 
seu �oto �ista:

a matéria �em sendo decidida sob a perspecti�a da �erossimi-
lhança, porquanto se trata de referendo de liminar. descabe dar-se 
à decisão aqui tomada efeitos de repercussão geral. de qualquer 
modo, o tema é de extrema rele�ância e acaba por indicar a ten-
dência de posicionamento deste tribunal. daí o cuidado que de�e-
mos ter na sua apreciação.

e sua análise girou em torno do mesmo aspecto frisado pelo 
ministro dias toffoli: “o que ocorre não é propriamente a que-
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bra de sigilo, mas a “transferência de sigilo” dos bancos ao fisco. 
os dados, até então protegidos pelo sigilo bancário, prosseguem 
protegidos pelo sigilo fiscal”. A Ministra fez, ainda, interessante 
equiparação entre o conhecimento de dados bancários pelo poder 
público e outras formas de limitação das liberdades indi�iduais, 
como as verificadas em blitz policial, re�ista de malas e pessoas 
em aeroportos, submissão a portas eletrônicas e outros dispositi�os 
semelhantes etc. para ela, seriam “circunstâncias da �ida em que o 
bem coleti�o, a segurança de todos, a pre�enção e a repressão das 
infrações pre�alecem sobre a con�eniência indi�idual, guardados 
critérios de necessidade, moderação e respeito”. 

E assim confirma seu posicionamento:

a in�iolabilidade da �ida pri�ada e o sigilo de dados de�em ser 
preser�ados, porque constitucionalmente assegurados, mas não 
como empecilho a uma tributação capaz de concretizar os princí-
pios da pessoalidade e da capacidade contributi�a, tampouco como 
escudo para o descumprimento do de�er, também fundamental e 
constitucional, de pagar tributos.

A Constituição, em seu art. 145, § 1º, é expressa ao facultar à Ad-
ministração Tributária a identificação do patrimônio, dos rendi-
mentos e das ati�idades econômicas dos contribuintes, especial-
mente para conferir efeti�idade a tais objeti�os.

ellen gracie também chama atenção ao fato de que as mo�imenta-
ções bancárias de uma empresa (caso dos autos) de�em espelhar lan-
çamentos e registros já constantes de seus livros fiscais, evidentemente 
disponí�eis ao fisco. defendeu, ainda, que o sigilo de dados de�e ceder 
perante a “possibilidade de uma melhor distribuição da carga tributá-
ria e à efeti�a concretização dos princípios da capacidade contributi�a 
(art. 145, § 1º), da isonomia (art. 150, II) e da livre concorrência (art. 
170, iv), que en�ol�em �alores caros a toda a sociedade”.

Por fim, asseverou que a Constituição Federal somente determi-
naria reser�a de jurisdição (necessidade de ordem judicial) no que 
se refere à busca domiciliar (art. 5º, xi), interceptação telefônica 
(art. 5º, xii) e prisão (art. 5º, lxi), possibilitando acesso pelo fis-
co aos dados bancários mediante autorização legal, sem prejuízo 
de controle jurisdicional sobre e�entuais abusos.
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E o julgamento da AC nº 33 foi finalmente concluído, na pró-
pria sessão de 24.11.2010, com a prolação de extenso e fundamen-
tado �oto do ministro Celso de mello (muito semelhante ao que 
apresentara no ms nº 21.729), que acompanhou o ministro marco 
Aurélio afirmando a plausibilidade da tese jurídica sustentada no 
re nº 389.808. especialmente por considerar que cabe ao Judiciá-
rio, e não à fiscalização, a quebra do sigilo bancário. de seu �oto 
é retirado o seguinte trecho (destaques originais):

Tenho enfatizado, por isso mesmo, que a quebra do sigilo ban-
cário – ato que se reveste de extrema gravidade jurídica – só 
de�e ser decretada, e sempre em caráter de absoluta excepcio-
nalidade, quando existentes fundados elementos que justifiquem, 
a partir de um critério essencialmente apoiado na pre�alência do 
interesse público, a necessidade da re�elação dos dados perti-
nentes às operações financeiras ativas e passivas resultantes da 
ati�idade desen�ol�ida pelas instituições bancárias.

A relevância do direito ao sigilo bancário impõe, por isso mes-
mo, cautela e prudência ao poder Judiciário na determinação da 
ruptura da esfera de pri�acidade indi�idual que o ordenamento 
jurídico, em norma de sal�aguarda, pretendeu submeter à cláusula 
tutelar de reser�a constitucional (CF, art. 5º, x)

[...]

A exigência de preservação do sigilo bancário – enquanto meio 
expressi�o de proteção ao �alor constitucional da intimidade – im-
põe ao Estado o dever de respeitar a esfera jurídica de cada pes-
soa. A ruptura desse círculo de imunidade só se justificará desde 
que ordenada por órgão estatal investido, nos termos de nosso 
estatuto constitucional, de competência jurídica para suspender, 
excepcional e motivadamente, a eficácia do princípio da reser�a 
das informações bancárias.

dessa forma, por seis �otos (ministros Joaquim Barbosa, ayres 
Britto, gilmar mendes, Cármen lúcia, dias toffoli e ellen gracie) 
a quatro (ministros marco aurélio, Cezar peluso, ricardo lewan-
dwoski e Celso de mello), o plenário do stf não referendou li-
minar que afasta�a a possibilidade de a fiscalização tributária re-
querer diretamente às instituições bancárias a quebra do sigilo de 
determinada empresa.
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Como se �iu, não obstante se tratar de uma ação cautelar, o 
mérito da demanda principal foi detidamente analisado pela maior 
parte dos ministros, o que seria um indicati�o de que o mesmo 
posicionamento seria adotado quando do julgamento do processo 
principal.

Entretanto, não foi isso que se verificou quando, em 15.12.2010, 
o re nº 389.808 foi le�ado a julgamento no plenário da Corte e pre-
�aleceu aquele posicionamento sustentado pelo ministro marco au-
rélio desde, pelo menos, 1995, quando �encido no ms nº 21.729:

sigilo de dados – afastameNto. Conforme disposto no 
inciso xii do artigo 5º da Constituição federal, a regra é a pri�aci-
dade quanto à correspondência, às comunicações telegráficas, aos 
dados e às comunicações, ficando a exceção – a quebra do sigi-
lo – submetida ao cri�o de órgão equidistante – o Judiciário – e, 
mesmo assim, para efeito de in�estigação criminal ou instrução 
processual penal. sigilo de dados BaNCários – reCei-
TA FEDERAL. Conflita com a Carta da República norma legal 
atribuindo à receita federal – parte na relação jurídico-tributária 
– o afastamento do sigilo de dados relati�os ao contribuinte. 

o relator proferiu �oto nos mesmos termos de suas manifes-
tações apresentadas em outros casos correlatos e indicou ressal�a, 
inclusi�e inserida na ementa, no mínimo polêmica: “então, apenas 
se permite o afastamento do sigilo mediante ato do estado-juiz, 
que não figura a relação jurídica a envolver interesses, e, mesmo 
assim, para efeito de persecução criminal”.

Ou seja, no entendimento firmado pelo Relator, a quebra do si-
gilo bancário somente poderia ser determinada pelo Judiciário em 
face de efeti�a in�estigação criminal, o que in�iabilizaria o fisco 
até mesmo de solicitar ao Judiciário a quebra com a finalidade de 
mera instrução de levantamento fiscal8. entretanto, essa questão 
não chegou ser analisada de forma detida nem mesmo pelos mi-
nistros que acompanharam o relator, embora alguns tenham suge-

8 Esse entendimento do Ministro Marco Aurélio ficou claro ao se manifestar du-
rante a prolação do �oto do ministro gilmar mendes: “surge um problema, no 
tocante à jurisdição, a reser�a diz respeito a um objeto, à persecução criminal, e, 
no caso concreto, o objeto é outro, é a cobrança de tributo”.
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rido entendimento contrário quanto a esse aspecto, como se �erá 
adiante9.

o ministro dias toffoli abriu a di�ergência e mante�e o enten-
dimento que sustentara na aC nº 33, reiterando que não ocorreria 
quebra de sigilo, mas sua transferência ao fisco, bem como que a 
lei estaria de acordo com o art. 145, § 1º da Constituição, principal-
mente pelo fato de reputar como criminosa a disponibilidade dos 
dados pelo fisco a terceiros (respeitando os direitos indi�iduais). 
Chamou atenção ao fato de que a receita federal já recebe admi-
nistrati�amente a declaração de bens dos contribuintes anualmente: 
“se a receita federal tem acesso ao conjunto maior, como ela não 
pode ter acesso ao conjunto menor?”. Concluiu sugerindo que há 
risco igual ou maior de que um funcionário da instituição financei-
ra quebre o sigilo bancário do que um ser�idor da administração.

Na mesma linha, reiterando manifestações anteriores, a mi-
nistra Carmén lúcia negou pro�imento ao recurso extraordinário, 
considerando inexistir afronta ao direito de pri�acidade. Já o mi-
nistro ricardo lewandwoski, também sem maiores comentários, 
mante�e posicionamento manifestado na aC nº 33 e acompanhou 
o relator. o ministro ayres Britto, embora não ti�esse apresentado 
efetiva manifestação de mérito na AC nº 33, confirmou seu po-
sicionamento contrário ao do ministro marco aurélio. dessa �ez 
consignou:

então me parece que a conjugação do inciso xii com o inciso x 
da Constituiçãoabona a tese de que o que se proíbe não é o acesso 
a dados, mas a quebra do sigilo, é o �azamento do conteúdo de 
dados. é o �azamento, é a di�ulgação. e, no caso, as leis de re-
gência, ao falar das transferências de dados sigilosos, é e�idente 

9 de�e-se registrar que, em 08.06.2011, a fazenda Nacional opôs embargos de 
declaração em face do acórdão em questão, não chegando ao nosso conheci-
mento, até a conclusão desse trabalho, o teor e razões desse recurso. ademais, 
em determinado momento dos debates, o ministro marco aurélio assim se ma-
nifestou: “Não, não acompanha integralmente, porque não está em discussão 
a extensão da atuação do Judiciário. está em jogo apenas a possibilidade de a 
receita substituir-se ao Judiciário. então não há di�ergência, inclusi�e quanto 
ao fundamento. eu próprio disse que não me comprometia com a limitação em 
relação à ati�idade do Judiciário”.
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que elas impõem ao órgão destinatário desses dados a cláusula da 
confidencialidade, cuja quebra implica a tipificação ou o cometi-
mento de crime.

o ministro gilmar mendes, por sua �ez, ao menos em termos 
genéricos, alterou a conclusão a que chegara na aC nº 33. se na-
quela oportunidade sustentou que, diante do art. 145, § 1º da Cons-
tituição, não se poderia afirmar ser patente a inconstitucionalidade 
dos dispositi�os da lC nº 105/01, no julgamento do re nº 389.808 
optou por acompanhar o ministro marco aurélio, mas fez impor-
tante ressal�a, em face de questão para a qual chamamos atenção 
acima: “portanto, presidente, eu me manifesto nesse sentido, já 
com a ressal�a, quer dizer, entendo que aqui está presente a neces-
sidade de reser�a de jurisdição, mas não a necessidade de que haja 
uma in�estigação de índole criminal”.

questão que merece grande destaque foi a discussão tra�ada 
em seguida à prolação do �oto do ministro gilmar mendes, uma 
�ez que a ministra ellen gracie apresentou pedido de �ista com o 
declarado intuito de permitir a presença do ministro Joaquim Bar-
bosa para conclusão do julgamento, haja �ista sua ausência na ses-
são de 15.12.2010, e o posicionamento que adotara no julgamento 
da aC nº 3310.

diante da proposta do ministro marco aurélio que sucedeu ao 
seu pedido de �ista, no sentido de que fosse atribuído efeito suspen-
si�o ao recurso enquanto não concluído o julgamento11, a ministra 

10 Tal assertiva se confirma no seguinte trecho do Acórdão:
 Neste momento do julgamento, mesmo computando o �oto do ministro gilmar 

mendes, nós temos três �otos, inclusi�e o do relator num sentido; o �oto do mi-
nistro tofolli, da ministra Cármen lúcia e do ministro ayres Britto, outros três, 
em sentido contrário. de modo que eu não me sinto confortá�el para prosseguir, 
ainda mais diante da ausência de um Colega cuja posição é conhecida; vossa 
excelência sabe muito bem que eu peço �ista destes autos apenas para permitir 
a presença do Colega ao Julgamento. para que o tribunal não tenha resultados 
diferentes conforme sua composição e�entual.

11 Assim justificou o Ministro sua proposta:
 reconheço que o tribunal cassou – e continuo perplexo com essa cassação – a 

liminar que implementara. mas, a esta altura, temos um, dois, três �otos a fa�or 
do pro�imento do recurso e três contrários, ha�endo �otos sinalizados do minis-
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ellen gracie considerou que a questão do efeito suspensi�o já ha-
via sido definitivamente tratada na AC nº 33 e que a proposta, aca-
tada por alguns de seus pares, representa�a inde�ido cerceamento 
de seu direito à �ista. por tal razão, optou por retirar o pedido e 
proferir seu voto simplesmente com reiteração do que afirmara no 
julgamento da ação cautelar, registrando que a lide esta�a sendo 
solucionada com um quórum inadequado.

e como era de se esperar, os ministros Celso de mello e Cezar 
peluso manti�eram o posicionamento que adotaram na aC nº 33, 
sendo que o primeiro apresentou no�amente o detalhado �oto uti-
lizado naquela ocasião, do qual se extrai trecho que confirma que, 
embora conste da ementa do julgado a restrição da possibilidade 
de quebra do sigilo bancário apenas se moti�ada pela persecução 
penal (como expressamente defendido pelo ministro marco au-
rélio e questionado pelo ministro gilmar mendes), parece claro 
não se tratar do entendimento da maioria, mesmo que considerados 
apenas os �otos que aderiram a corrente �encedora nesse julgado 
(destaques constantes do �oto):

A tutela do �alor pertinente ao sigilo bancário não significa qual-
quer restrição ao poder de in�estigar e/ou de fiscalizar do Estado, 
eis que o ministério público, as corporações policiais e os órgãos 
incumbidos da administração tributária e pre�idenciária do 
poder público sempre poderão requerer aos juízes e Tribunais 
que ordenem às instituições financeiras o fornecimento das infor-
mações reputadas essenciais à apuração dos fatos.

ressal�a semelhante foi feita na sucinta manifestação do mi-
nistro peluso:

Não me parece caso de reeditar os amplos argumentos já brilhante 
e exausti�amente deduzidos, só lembrando que a postura adotada 

tro Celso de mello e de vossa excelência no sentido do pro�imento do recurso. 
por isso, permito-me, sem a menor desconsideração para com a óptica anterior 
do Colegiado, ante o início do julgamento e para que o recurso extraordinário 
não perca o objeto – com o cumprimento imediato da decisão do regional –, 
propor que o tribunal, excepcionalmente, implemente uma medida acautelado-
ra para aguardar-se, e não se tornar inócuo o início da apreciação desse recurso 
extraordinário, a conclusão dessa mesma apreciação.
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em nada prejudica a administração pública, que pode, fundamen-
tadamente, requerer ao poder Judiciário, que lhe franqueará aces-
so aos dados de que precise.

dessa forma, diante da alteração do posicionamento do minis-
tro gilmar mendes (de�endo ser reconhecido que no primeiro caso 
ele não chegou a aprofundar na análise de mérito), bem como da 
ausência do ministro Joaquim Barbosa na sessão de julgamento, 
o plenário do stf acabou por alterar o consignado na aC nº 33, 
passando a entender como indispensá�el o cri�o do Judiciário na 
pretensão do fisco de quebrar o sigilo bancário dos contribuintes.

importante frisar que decisões monocráticas já têm sido proferi-
das no stf com reiteração nesse sentido, inclusi�e de la�ra de mi-
nistros que restaram vencidos, como se verifica do RE nº 387.604, 
de relatoria da ministra Cármen lúcia (julgado em 23.02.2011).

4.	 conclusões	a	PartIr	do	julgamento	do	re	nº	
389.808

diante dos debates tra�ados nos julgamentos da aC nº 33 e re 
nº 389.808, bem como na jurisprudência pretérita do stf, pode-se 
chegar a algumas conclusões de rele�o:

 i) o sigilo bancário se encontra inserido dentre o direito à pri-
�acidade e à intimidade, bem como na in�iolabilidade de 
correspondências e dados, insculpidos no artigo 5º, incisos 
x e xii da Constituição, embora existam argumentos con-
trários à consideração desse último;

 ii) A jurisprudência do STF já se encontra pacificada no que se 
refere à impossibilidade de quebra de sigilo bancário sem 
intermediação do Judiciário no que se refere a órgãos como 
o ministério público, tribunais de Conta e Banco Central;

 iii) Nos casos em que a instituição financeira não atua comer-
cialmente, mas como intermediária do poder público, par-
ticipando de in�estimentos en�ol�endo dinheiro público, 
permite-se a prestação de informações diretamente ao mi-
nistério público, haja �ista a pre�alência do princípio da 

Livro 1.indb   413 23/11/2011   15:27:05



o direito empresarial atual

414

publicidade (art. 37 da Constituição), conforme definido no 
paradigmático ms nº 21.729;

 i�) embora tramitem há anos no supremo inúmeras adi´s 
questionando especificamente dispositivos legais que ver-
sam sobre a quebra de sigilo pelo fisco, em especial alguns 
constantes da lC nº 105/01, bem como processo no qual foi 
reconhecida sua repercussão geral (re nº 601.314), a ma-
téria �eio a ser enfrentada somente em 2010, em controle 
difuso de constitucionalidade, no julgamento da aC nº 33 e 
do re nº 389.808;

 �) por incrí�el que pareça, no inter�alo de um mês e em pro-
cessos conexos, foram proferidas decisões conflitantes, em 
função da ausência de um dos ministros da Corte no segun-
do julgamento e da alteração do posicionamento de outro;

 �i) pre�aleceu no re nº 389.808 o entendimento sustentado 
pelo ministro marco aurélio ainda em 1995, quando do jul-
gamento do ms 21.729, no sentido de que a quebra do sigi-
lo bancário sempre de�e ser antecedida por análise judicial, 
mesmo quando pretendida pelo fisco;

 �ii) ainda que conste da ementa do julgado, não se apresenta 
correto afirmar que prevaleceu o posicionamento do Relator 
segundo o qual a possibilidade de autorização judicial ficaria 
adstrita a casos en�ol�endo persecução criminal, sendo �eri-
ficadas manifestações de três Ministros em sentido contrário 
e que o acompanharam em linhas gerais (gilmar mendes, 
Cezar peluso e Celso de mello);

  viii) Por fim, apresenta-se precipitado afirmar que a questão está so-
lucionada em definitivo no STF, haja vista ainda se encontra-
rem pendente de apreciação as adi´s mencionadas e o re nº 
601.314, sendo que a participação dos ministros Joaquim Bar-
bosa e luiz fux no julgamento de qualquer desses processos 
pode pro�ocar no�a re�ira�olta no posicionamento da Corte;

 ix) No caso do primeiro, em face da direta di�ergência que ins-
taurou no julgamento da aC nº 33; no caso do segundo, por 
ter sido ele o relator do resp nº 1.134.665, no qual se de-
monstrou que o stJ, seguindo o rito de recurso repetiti�o, 
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entendeu legítima a quebra do sigilo bancário pelo fisco, 
ocasião em que o ministro fux recorreu à razoabilidade, ao 
art. 145, § 1º, e à afirmação de que a Constituição não enco-
briria ilícitos (argumentos eminentemente constitucionais);

 x) tal fato indica a insegurança jurídica ainda existente em tor-
no de questão de tamanha rele�ância e de debate tão antigo, 
embora já se identifique decisões monocráticas de Minis-
tros �encidos acompanhando a tese pre�alecente no re nº 
389.808 (�ide decisão proferida, em 23.02.2011, pela minis-
tra Cármen lúcia no re nº 387.604).
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repercussão Penal da Inadimplência 
tributária: tratamento Legal e Jurisprudencial
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raphael sil�a rodrigues2

1.	 consIderações	InIcIaIs	

ainda que se trate de política questioná�el, atualmente não há 
mais dú�idas de que o direito penal foi in�ocado como forma de 
garantia à arrecadação tributária. inúmeras condutas relacionadas 
ao descumprimento de obrigações tributárias se encontram tipifi-
cadas na legislação penal esparsa (a lei nº 8.137/90 se apresenta 
como maior exemplo) e no próprio Código penal (como se percebe 
dos artigos 168-a e 337-a). e tem sido intenso o uso de referida 
legislação, sendo verificada uma atuação muitas vezes abusiva e 
com o claro intuito de coagir contribuintes e empresários a nem 
mesmo discutirem se o crédito tributário é realmente de�ido. Cada 
�ez mais, o mero inadimplemento tributário é tratado como crime 
pela administração tributária.

entretanto, a jurisprudência pátria tem se preocupado em co-
locar certos limites a essa tendência. E isso se verifica de forma 

1 graduado em direito pela fundação mineira de educação e Cultura (fumeC). 
associado do instituto de estudos fiscais (iefi).

2 especialista em direito tributário pelo instituto de educação Continuada da 
pontifícia uni�ersidade Católica de minas gerais (ieC puC minas). graduado 
em direito pelo Centro uni�ersitário de Belo Horizonte (uNi-BH). professor de 
direito tributário no Curso de pós-graduação lato sensu da faculdade estácio 
de sá em Belo Horizonte. associado do instituto de estudos fiscais (iefi) e do 
instituto de Ciências Criminais (iCp).
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direta, quando se encontram em análise ações penais ou habeas cor-
pus, por exemplo, ou indireta, quando se limita a responsabilidade 
pessoal do representante legal das empresas inadimplentes. e aqui 
nos referimos, por exemplo, à e�olução da interpretação do artigo 
135 do Código tributário Nacional (CtN), bem como da análise de 
dispositi�os legais por meio dos quais também se pretendeu a regu-
lamentação do tema (destaque para a declaração de inconstituciona-
lidade do art. 13 da lei nº 8.620/93 pelo supremo tribunal federal 
– stf3). afastada a responsabilidade pessoal em determinado caso 
concreto, muito menos �iá�el será a persecução penal.

se alguns aspectos sobre o tema já se encontram bem delinea-
dos, tais como a necessidade de encerramento do processo adminis-
trativo para configuração da justa causa para a ação penal (Súmula 
vinculante nº 24) e a extinção da punibilidade pelo pagamento do 
crédito tributário4, outras discussões correlatas ainda se mostram 
incipientes. Como exemplo, pode-se mencionar a aplicação do 
princípio da insignificância, a consideração do estado de necessi-
dade ou da inexigibilidade de conduta di�ersa, a possibilidade de 
suspensão da punibilidade com o ajuizamento de ações judiciais 
tributárias, a questão das denúncias genéricas, além da possibili-
dade de continuidade da ação penal em relação a crimes correlatos 
(formação de quadrilha, falsidade documental etc), bem como para 
permitir a conclusão da atividade fiscal.

trata-se, portanto, de tema que repercute diretamente na gestão 
empresarial e que se encontra em constante e�olução, merecendo 
contínuo e atento acompanhamento, sendo que o presente trabalho 
pretende abordar discussões e tendências jurisprudenciais acerca 
dos temas acima indicados.

3 recurso extraordinário nº 562.276, plenário, rel. min. ellen gracie, julgamen-
to em 03.11.2010.

4 Nesse sentido, merece destaque o julgamento realizado pela Corte especial do 
stJ em face da ação penal nº 459 (relator min. luiz fux, em 01.12.2010), 
bem como aquele verificado na Segunda Turma do STF quando da análise do 
Habeas Corpus nº 89.794 (rel. min. gilmar mendes, em 19.06.2007), além do 
leading case representado pelo julgamento do HC nº 81.611 (pleno, rel. min. 
sepúl�eda pertence, em 12.12.2003).
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2.	 sÚmula	vInculante	nº	24	e	extInção	da	
PunIbIlIdade	Pelo	Pagamento

Não obstante se encontrar pacificado na jurisprudência a neces-
sidade do encerramento do processo administrati�o tributário para 
configuração da justa causa que permite a persecução criminal (é 
o que se encontra consignado na súmula vinculante nº 24), bem 
como que essa pretensão punitiva mostra-se definitivamente obsta-
da sempre que verificado o pagamento integral do crédito tributário 
relacionado ao suposto delito, são ainda pertinentes algumas obser-
�ações acerca desses temas.

em relação à mencionada causa extinti�a da punibilidade, �ale 
lembrar que a jurisprudência foi firmada em torno do art. 9º da Lei 
nº 10.684/035, segundo o qual a pretensão puniti�a restaria suspen-
sa caso o crédito tributário fosse objeto de parcelamento, e extin-
ta na hipótese de o pagamento integral do crédito. em ambos os 
casos, o fato impediti�o da persecução criminal poderia ocorrer a 
qualquer momento da ação penal, sendo irrele�ante se a denúncia 
já fora recebida.

Ocorre que recente alteração legislativa modificou sensivel-
mente a sistemática então �igente. trata-se da reformulação do art. 
83 da lei nº 9.430/96, pela lei nº 12.382/11, passando a �igorar 
com a seguinte redação: 

Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes 
contra a ordem tributária pre�istos nos arts. 1o e 2o da lei no 8.137, 
de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a pre�idência 
social, pre�istos nos arts. 168-a e 337-a do decreto-lei no 2.848, 

5 art. 9o é suspensa a pretensão puniti�a do estado, referente aos crimes pre�istos 
nos arts. 1o e 2o da lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168a e 
337a do decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código penal, du-
rante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos 
crimes esti�er incluída no regime de parcelamento.

 § 1o a prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da preten-
são puniti�a.

 § 2o extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pes-
soa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos 
oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusi�e acessórios.
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de 7 de dezembro de 1940 (Código penal), será encaminhada ao 
Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera 
administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário cor-
respondente. 

§ 1o Na hipótese de concessão de parcelamento do crédito tribu-
tário, a representação fiscal para fins penais somente será encami-
nhada ao ministério público após a exclusão da pessoa física ou 
jurídica do parcelamento. 

§ 2o é suspensa a pretensão puniti�a do estado referente aos cri-
mes pre�istos no caput, durante o período em que a pessoa física 
ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes 
esti�er incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcela-
mento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia 
criminal. 

§ 3o a prescrição criminal não corre durante o período de suspen-
são da pretensão puniti�a. 

§ 4o extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no caput 
quando a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o 
agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tri-
butos, inclusi�e acessórios, que ti�erem sido objeto de concessão 
de parcelamento. 

§ 5o O disposto nos §§ 1o a 4o não se aplica nas hipóteses de �eda-
ção legal de parcelamento. 

§ 6o as disposições contidas no caput do art. 34 da lei no 9.249, de 
26 de dezembro de 1995, aplicam-se aos processos administrati-
�os e aos inquéritos e processos em curso, desde que não recebida 
a denúncia pelo juiz.

Como se percebe do §2º acima transcrito, a suspensão da pre-
tensão puniti�a em face de e�entual parcelamento ocorrerá somen-
te se tal medida for adotada antes do recebimento da denúncia, e 
não a qualquer momento, como se verificava sob a égide do art. 9º 
da lei nº 10.684/03.

Entretanto, referida limitação temporal não foi verificada na hi-
pótese de pagamento integral do crédito tributário, que ainda pode 
ocorrer a qualquer tempo e com a mesma consequência de extinção 
da punibilidade, já que o novel §4º do art. 83 da Lei nº 9.430/96 
�ersa apenas sobre parcelamento, gerando uma interpretação dúbia 
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que de�e ser resol�ida de forma mais fa�orá�el ao acusado, não se 
constatando a revogação expressa ou tácita do § 2º do art. 9º da Lei 
nº 10.684/03, que ainda pode ser in�ocado nos casos de pagamento 
à �ista e integral do crédito tributário.

ou seja, o acusado de crime tributário que apresenta condições 
de quitar o crédito tributário de forma integral e à �ista se apresenta 
em condição mais fa�orá�el que aquele com piores condições eco-
nômicas, que de�e recorrer a parcelamento do crédito tributário, 
mas que de�erá fazer isso de forma célere, antes do recebimento 
da denúncia.

parece-nos se tratar de diferenciação não razoá�el e anti-iso-
nômica, confirmando o intuito utilitarista da regulação penal dos 
ilícitos tributários. Afinal, ou o contribuinte abre mão rapidamente 
da discussão acerca da efeti�a exigibilidade do crédito tributário 
e recorre ao parcelamento antes do recebimento da denúncia, ou 
desconsidera referido termo final, devendo levantar numerário su-
ficiente para efetuar o pagamento à vista do crédito tributário em 
momento posterior, sob pena de sofrer a persecução penal após o 
encerramento do pta.

Como se �ê, trata-se de questão que gera dú�idas e que ainda se 
encontra pendente de apreciação pelo Judiciário.

Já no que se refere à necessidade de verificação do lançamento 
definitivo do crédito tributário para ser promovida a ação penal, a 
súmula vinculante nº 24 não esgotou todas as contro�érsias. Na 
�erdade, acabou por trazer tormentosas dú�idas. vejamos sua re-
dação: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, 
pre�isto no art. 1º, incisos i a iv, da lei nº 8.137/90, antes do lan-
çamento definitivo do tributo”.

Como se �ê, é feita menção expressa apenas aos crimes tribu-
tários tipificados no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, su-
gerindo que a tipicidade dos crimes pre�istos no inciso v daquele 
dispositi�o, bem como dos pre�istos no art. 2º e, por exemplo, os 
preconizados nos arts. 168-a e 337-a do Código penal, não se su-
jeitam à exigência sumular.

embora o caput do art. 83 da lei nº 9.430/96 estabeleça que a 
representação fiscal para fins penais relativa aos crimes previstos 
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nos arts. 1o e 2o da lei nº 8.137/90, e 168-a e 337-a do Código 
penal, será encaminhada ao ministério público somente depois de 
proferida a decisão final na esfera administrativa, vale lembrar que 
o stf, no julgamento da adi nº 1.5716, entendeu que os destina-
tários da norma são os agentes fiscais, não vinculando a atuação 
do ministério público, que teria autonomia para ofertar a denúncia 
sem recebimento de representação fiscal. 

Antes que se evolua nessa análise, torna-se necessário firmar a 
distinção entre crime material e crime formal, para o que recorre-
mos à didática doutrina (massoN, 2010, p. 177):

Crimes materiais ou causais: são aqueles em que o tipo penal aloja 
em seu interior uma conduta e um resultado naturalístico, sendo a 
ocorrência deste último necessária para a consumação. é o caso do 
homicídio (Cp, art. 121). a conduta é “matar alguém”, e o resulta-
do naturalístico ocorre com o falecimento da �ítima, operando-se 
a consumação.

Crimes formais [...]: são aqueles nos quais o tipo penal contém 
em seu bojo uma conduta e um resultado naturalístico, mas este 
último é desnecessário para a consumação. em síntese, malgrado 
possa se produzir o resultado naturalístico, o crime estará consu-
mado com a mera prática da conduta.

[...]

Crimes de mera conduta [...]: são aqueles em que o tipo penal 
se limita a descre�er uma conduta, ou seja, não contém resultado 
naturalístico, razão pela qual ele jamais poderá ser verificado. É o 
caso do ato obsceno (Cp, art. 233)

Segundo tal classificação, apenas nos crimes materiais se exige 
a verificação do resultado previsto no tipo penal para que o crime 
reste configurado, sendo nessa modalidade que se enquadram as 
hipóteses pre�istas no artigo 1º da lei nº 8.137/90, ao menos em 
seus quatro primeiros incisos, cujo núcleo central fixa-se na ex-
pressão suprimir ou reduzir tributo. assim, o crime se consuma 
com a efeti�a supressão ou redução do tributo.

Parece claro que o mesmo se verifica em relação às condutas 
tipificadas no art. 337-A do Código Penal. Afinal, seu caput exige 

6 pleno, min. rel. gilmar mendes, Julgada em 10.12.2003.
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o resultado de supressão ou redução das contribuições pre�idenciá-
rias, o que ocorrerá mediante as condutas arroladas em seus inci-
sos. A simples verificação das condutas não é o bastante, exigindo-
se, também, o resultado. 

à igual conclusão se chega quando analisado o art. 168-a do 
Código Penal, haja vista que a conduta definida como delituosa está 
relacionada à ausência do repasse à pre�idência social das contri-
buições retidas em face dos contribuintes (caput), também se exi-
gindo resultado semelhante em seus incisos. até porque, “deixar 
de repassar” e “deixar de recolher” são condutas muito próximas, 
quiçá idênticas, a “suprimir ou reduzir”.

Segue precedente do STF que confirma a aplicabilidade da Sú-
mula vinculante nº 24 ao crime pre�isto no art. 168-a do Código 
penal:

apropriação iNdéBita prevideNCiária – Crime 
– espéCie. a apropriação indébita disciplinada no artigo 168-
a do Código penal consubstancia crime omissi�o material e não 
simplesmente formal. iNquérito – soNegação fisCal 
– proCesso admiNistrativo. estando em curso processo 
administrati�o mediante o qual questionada a exigibilidade do tri-
buto, ficam afastadas a persecução criminal e – ante o princípio da 
não-contradição, o princípio da razão suficiente – a manutenção 
de inquérito, ainda que sobrestado. (inq. nº 2.537 agr, rel. min. 
marco aurélio, tribunal pleno, julgado em 10.03.2008) 

recente precedente do tribunal regional federal da 1ª região 
confirma o alcance da Súmula Vinculante nº 24 às condutas previs-
tas no Código penal, senão �ejamos:

peNal e proCessual peNal – HaBeas Corpus – [...] 
– traNCameNto de iNquérito poliCial – soNega-
ção de CoNtriBuição prevideNCiária – art. 337-
a do Código peNal – ausêNCia de CoNstituição 
defiNitiva do Crédito triButário – CoNdição de 
proCediBilidade – preCedeNtes do stf, do stJ e do 
trf/1ª região – ordem CoNCedida. i – [...]. ii – Hipótese 
em que os débitos relati�os aos autos de infração 37.155.471-3, 
37.155.472-1 e 37.155.473-0 foram impugnados pelo contribuinte, 
na �ia administrati�a, quanto à incidência de contribuição pre�i-
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denciária sobre a produção rural própria, [...], estando a impugna-
ção pendente de julgamento. [...]. iii – a ausência de constituição 
definitiva do crédito tributário obsta a persecução penal dos cri-
mes materiais contra a ordem tributária (lei 8.137/90). [...], en-
tendimento hoje consubstanciado na súmula vinculante nº 24, do 
stf. iv – o colendo stf, no julgamento de agra�o regimental 
no inquérito 2.537-2/go, entendeu que o delito de apropriação in-
débita pre�idenciária (art. 168-a, Cp) consubstancia crime omis-
si�o material, e não simplesmente formal, fazendo-se necessária a 
constituição definitiva do crédito tributário para que se dê início 
à persecução criminal e mesmo ao inquérito policial [...]. v – o 
egrégio stJ também tem entendido que, como delito material, o 
crime do art. 337-A do Código Penal exige a constituição defini-
ti�a do crédito tributário para início da persecução criminal: “Na 
mesma linha, o pleno da suprema Corte entendeu ser necessário 
também, em relação ao crime de apropriação indébita pre�idenci-
ária, art. 168-A do Código Penal, a constituição definitiva do cré-
dito tributário para que se dê inicio a persecução criminal, raciocí-
nio que também pode ser aplicado quanto ao delito de sonegação 
de contribuição pre�idenciária.” (stJ, rHC 17702/mt, rel. min. 
og fernandes, 6ª turma, unânime, dJe de 04/05/2009). vi – [...]. 
vii – as elementares constantes do caput do art. 337-a (supri-
mir ou reduzir) do Código penal permitem concluir que o fato 
típico, ali descrito, traduz crime material, para cuja consumação 
é indispensável que, além da fraude à fiscalização tributária, da 
conduta resulte efeti�a supressão ou redução de tributo, median-
te o lançamento definitivo do crédito tributário, como justa causa 
para a instauração do inquérito policial. viii – [...]. ix – ordem 
concedida, para trancar o inquérito policial [...]. (HC nº 0019768-
92.2010.4.01.0000/mg, rel. des. federal assusete magalhães, 3ª 
turma, e-dJf1 p.1657 de 17.12.2010)

em sentido contrário, segue recente julgado dos trf da 2ª re-
gião7:

proCesso peNal. HaBeas Corpus. apropriação iN-
déBita prevideNCiária. requisição, por parte do 
proCurador da repúBliCa, de iNstauração de 
iNquérito poliCial. proCedimeNto admiNistrati-
vo. esgotameNto da via admiNistrativa. desNe-

7 No mesmo sentido, cite-se acórdão do trf da 5ª região: HC nº 2008.05.00.043434-
7, des. federal marcelo Na�arro, 4ª turma, 18.08.2008.
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Cessidade. ausêNCia de Justa Causa Não evideN-
Ciada. traNCameNto do iNquérito poliCial Não 
aColHido. ordem deNegada. 1. o trancamento do inqué-
rito policial pela �ia de habeas corpus é medida de exceção, que 
só é admissí�el quando emerge dos autos, de forma inequí�oca, 
a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção 
da punibilidade. 2. os pacientes são in�estigados por infração ao 
artigo 168-a do Código penal, que não se trata de crime contra a 
ordem tributária. uma �ez que basta a omissão para a consuma-
ção, é prescindí�el o esgotamento da �ia administrati�a, por não 
se submeter a existência do crime, de natureza jurídica formal, à 
existência mesma do débito pre�idenciário constituído. [...]. 5. or-
dem denegada. (HC nº 2010.03.00.016852-2, rel. Juiz Henrique 
Herkenhoff, 2ª turma, e-dJf3, p. 383, de 19.08.2010)

de todo modo, a dú�ida maior gira em torno dos crimes pre�is-
tos no art. 2º da lei nº 8.137/90, uma �ez que, com exceção de seu 
inciso ii, reputa como crimes meras condutas, pouco importando o 
resultado delas decorrentes. trata-se, portanto, de crimes de mera 
conduta ou formais, não mencionados expressamente na súmula 
vinculante nº 24. seria aplicá�el a conclusão nela contida em face 
desses crimes? tal indagação ganha maior rele�o quando se le�a 
em consideração o seguinte precedente do stf8:

embargos de declaração. efeitos infringentes. admissibilidade 
excepcional. Necessidade de intimação da parte embargada para 
contra-razões. art. 2º, inc. i, da lei nº 8.137/90. Crime formal. 
desnecessidade de conclusão do procedimento administrati�o 
para a persecução penal.

Visando os embargos declaratórios à modificação do provimen-
to embargado, impõe-se, considerado o de�ido processo legal e a 
ampla defesa, a ciência da parte contrária para, querendo, apresen-
tar contra-razões.

o tipo penal pre�isto no artigo 2º, inc. i, da lei 8.137/90, é crime 
formal e, portanto, independe da consumação do resultado natura-
lístico correspondente à auferição de �antagem ilícita em desfa�or 
do fisco, bastando a omissão de informações ou a prestação de 

8 adotando o mesmo posicionamento: trf 4ª região, HC nº 2005.04.01.052610-
7, rel. artur César de souza, 7ª turma, 22.02.2006.
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declaração falsa, não demandando a efeti�a percepção material do 
ardil aplicado. dispensá�el, por conseguinte, a conclusão de pro-
cedimento administrativo para configurar a justa causa legitima-
dora da persecução. embargos declaratórios pro�idos. (edcl. no 
rHC n.º 90.532, rel. ministro Joaquim Barbosa, tribunal pleno, 
dJ 06.11.2009)

diante desses precedentes, a súmula �inculante não seria apli-
cá�el, por exemplo, ao crime de declaração falsa ou omissão de 
rendimentos (art. 2º, i da lei nº 8.137/90). entretanto, algumas 
ressal�as de�em ser feitas em relação a essa conclusão, sendo ne-
cessário que o stf aprofunde na análise da questão, e�itando situa-
ções inusitadas, senão absurdas.

Tome-se como exemplo situação rotineira verificada nos casos 
de lançamento de contribuições pre�idenciárias. ao constatar que 
uma empresa não incluiu na base de cálculo determinada �erba 
entregue aos funcionários, o fisco costuma la�rar duas autuações 
distintas. uma referente à constituição do crédito tributário consi-
derado não recolhido, e outra para aplicação de penalidade pre�ista 
pela ausência de declaração de todos os fatos geradores9.

dois crimes poderiam ser considerados como cometidos no pre-
sente caso (oriundos de cada autuação). No que se refere à suposta 
supressão de recolhimento, a tipicidade poderia girar em torno do 
art. 1º da lei nº 8.137/90 ou do art. 337-a do Código penal. e, no 
que tange à correlata omissão em gfip, poderia ser in�ocado o art. 
2º, i da lei nº 8.137/90.

Nos termos da súmula vinculante nº 24 e do último precedente 
mencionado, a persecução penal restaria suspensa até o encerra-
mento do processo administrati�o apenas em relação àquela pri-
meira autuação. a ação penal poderia ser intentada em relação à 
segunda. mas caso seja cancelado o primeiro lançamento, a con-

9 A tendência é que essa situação não mais seja verificada dentro de alguns anos, 
haja �ista as alterações trazidas à lei nº 8.212/91 pela lei nº 11.941/09, acompa-
nhada do entendimento fiscal segundo o qual a punição pela ausência de decla-
ração de fato gerador em gfip também se encontra inserido no art. 44, i da lei 
nº 9.430/96 (multa de ofício de 75%), contra o que já ti�emos a oportunidade de 
nos manifestar (Costa, 2010).
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clusão ób�ia não será a de que não hou�e omissão de declaração? 
essa infração penal está diretamente relacionada à primeira!

No exemplo dado, e caso pre�aleça a tese de que os crimes pre-
�idenciários são de natureza material, uma resposta mais simples 
pode ser dada a todas essas indagações. Afinal, o inciso III do art. 
337-a do Código penal faz expressa referência à supressão de con-
tribuição pre�idenciária mediante omissão de fatos geradores. ou 
seja, por se tratar de norma específica, possível afirmar que ambas 
as condutas tipificadas de forma genérica na Lei nº 8.137/90 estão 
alcançadas pelo art. 337-a, sendo-lhes aplicá�el a súmula vincu-
lante nº 24.

mas a dú�ida persiste em relação a outros tributos, como no 
caso do iCms e do imposto de renda. enquanto não encerrado 
processo administrati�o tendente a apurar �alores considerados de-
vidos, não há como se afirmar que houve omissão de declaração 
de fatos geradores. esse possí�el segundo crime está diretamente 
relacionado ao primeiro, não sendo razoá�el permitir a persecução 
criminal enquanto permanece suspensa igual pretensão no que tan-
ge à primeira conduta.

e no caso de pagamento integral do crédito tributário? ora, ex-
tinta a punibilidade em relação ao crime de supressão de tributo, não 
nos parece razoá�el defender que a mesma permanece incólume em 
relação ao crime de mera conduta, meio utilizado para se alcançar 
aquele fim maior e mais gravoso. O que se dirá se nem mesmo a 
ausência de recolhimento foi verificada, mas apenas a simples con-
duta tida por delituosa? Afinal, qual das duas é a mais grave? Se não 
há possibilidade de punição pela ausência de recolhimento, também 
não há como se pretender punir qualquer conduta menos gra�osa, 
principalmente quando não tenha gerado qualquer resultado.

Nesse contexto, pertinentes se apresentam as conclusões de 
Hugo de Brito machado, que recorre, em parte, à lição pré�ia de 
antônio Cláudio mariz de oli�eira (2005, p. 387): 

É certo que a Lei nº 8.137/90 define também crime formal, ou de 
mera conduta. mesmo neste, porém, é imprescindí�el a existência 
de um tributo devido, sem o qual o dolo específico não é possível. 
“Como a conduta material tem por escopo a supressão ou a redu-
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ção de tributos, se no âmbito administrati�o for declarada a ine-
xistência do mesmo, não se poderá falar em crime, pois, qualquer 
ação do agente objeti�ando atingir os tributos será inócua, pois 
estes inexistem.

[...]

a cada dia parece-nos mais e�idente que nos tipos penais, tanto o 
do art. 1º, como os do art. 2º, incisos i e ii, da lei nº 8.137/90, a 
existência de tributo devido é elementar.

[...]

Já nos tipos do art. 2º, incisos i e ii, também está presente o ele-
mento tributo devido, porque nos mesmos se exige o dolo espe-
cífico. No tipo do art. 2º, inciso I, porque a ação criminosa é de-
sen�ol�ida “para eximir-se total ou parcialmente do pagamento de 
tributo”. tributo que seja de�ido, certamente. e no tipo do art. 2º, 
inciso ii, porque a omissão ou falta de recolhimento de�e ser de 
um tributo de�ido, e�identemente, sem o que o tipo penal não está 
configurado.

portanto, mesmo em relação à matéria �ersada na súmula vin-
culante nº 24 e aquela relacionada à extinção da punibilidade em 
face do pagamento do crédito tributário, há necessidade de maiores 
reflexões pelos operadores do Direito.

3.	 relatIvIzação	da	sÚmula	vInculante	24

questão correlata, porém com posição jurisprudencial mais 
consolidada diz respeito às situações nas quais a autoridade acusa-
tória indica a configuração, além dos crimes tributários, de outros 
delitos pre�istos no Código penal.

Com efeito, a peça acusatória pode narrar circunstância ou con-
ter expressa acusação que gere o enquadramento de determinada (s) 
conduta (s) em mais de um crime. simultaneamente aos crimes tri-
butários, podem ser in�ocados, por exemplo, aqueles relacionados à 
falsidade documental, formação de quadrilha e/ou descaminho.

a título de exemplo, cite-se, desde já, rele�ante precedente do stf:

HaBeas Corpus. paCieNte deNuNCiado por iNfra-
ção ao art. 1º, iNCiso ii, da lei Nº 8.137/90 e art. 288 
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do Cp. alegada NeCessidade de exaurimeNto da 
via admiNistrativa para iNstauração da ação pe-
Nal, sem o que Não estaria Comprovada a redu-
ção ou supressão do triButo e, por CoNseguiNte, 
tamBém revelaria a iNsuBsistêNCia do delito de 
quadrilHa. pedido de traNCameNto do proCesso. 
[...]. assim, é de se aplicar o entendimento do plenário, trancando-
se a ação penal no tocante ao delito do art. 1º da lei nº 8.137/90, por 
falta de justa causa, sem prejuízo do oferecimento de no�a denúncia 
(ou aditamento da já existente) após o exaurimento da �ia admi-
nistrati�a. ficando, naturalmente, suspenso o curso da prescrição. 
denúncia, entretanto, que não se limita à hipótese comum de crime 
contra a ordem tributária, imputando aos denunciados a criação de 
uma organização, especificamente voltada para a sonegação fiscal, 
narrando fatos outros como a criação de empresas fantasmas, utili-
zação de “laranjas”, declaração de endereços inexistentes ou indica-
ção de endereços iguais para firmas diversas, alterações freqüentes 
na constituição social das empresas, inclusi�e com sucessões em 
firmas estrangeiras, nos chamados “paraísos fiscais” (supostamente 
para dificultar a localização de seus responsáveis legais), emissão de 
notas fiscais e faturas para fornecer aparência de legalidade, entre 
outras coisas. Fatos que, se comprovados, configuram, entre outras, 
a conduta descrita no delito de quadrilha, que aí não poderia ser con-
siderada meio necessário para a prática do crime tributário, a ponto 
de estar absor�ida por ele, mesmo porque a consumação daquele 
delito independe da prática dos crimes que le�aram os agentes a se 
associarem. impossibilidade de trancamento da ação penal quanto 
ao crime tipificado no art. 288 do CP, tampouco quanto a outros 
delitos formais e autônomos que e�entualmente se possa extrair 
dos fatos narrados na denúncia, dos quais foi possí�el aos acusados 
se defenderem. Habeas corpus deferido em parte. (HC nº 84.423, 
rel. min. Carlos Britto, 1ª turma, julgado em 24.08.2004) 

No caso em questão, os crimes tributários �inham sendo come-
tidos por meio de “empresas fantasmas”, utilização de “sócios la-
ranjas” e endereços inexistentes, le�ando o relator a atribuir maior 
rele�ância ao crime de formação de quadrilha, que certamente não 
apresenta qualquer relação com a súmula vinculante nº 24, sem 
prejuízo de ter sido determinado o trancamento da ação penal em 
relação às condutas tipificadas no art. 1º da Lei nº 8.137/9010.

10 também nesse sentido, ainda com base nos detalhes do caso concreto: stf, HC 
nº 91.542, rel. min. Cezar peluso, 2ª turma, julgado em 18.09.07.
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referido julgado faz ressal�a rele�ante, haja �ista que, diante 
do caso concreto, considerou não ser �iá�el se falar em absorção 
do crime de formação de quadrilha pelo crime principal contra a 
ordem tributária. entretanto, em interpretação do julgado a con-
trario sensu, conclui-se que nem sempre se pode admitir o pros-
seguimento da ação penal com base na alegação de que a conduta 
se refere a outro crime, que não apenas o de natureza tributária, 
sob pena de tornar a súmula vinculante nº 24 do stf letra morta 
com a simples classificação da circunstância em tipo penal diverso 
daqueles nela pre�isto.

Há de se verificar em cada caso se o (s) outro (s) crime (s) indi-
cado (s) na peça acusatória não seriam acessórios e instrumentais 
àquele cuja pretensão puniti�a se encontra suspensa pela discussão 
da existência do crédito tributário, ocasião em que nem mesmo se 
pode aceitar a existência de concurso de crimes, haja �ista a absor-
ção do secundário.

Nesse sentido, segue notícia de julgado do stf (informati�o 
nº 601), cujo acórdão ainda não foi publicado (HC nº 101.900, 2ª 
turma, rel. min Celso de mello, 21.09.2010):

ao aplicar a súmula vinculante 24 [...], a turma deferiu habeas 
corpus para determinar, por ausência de tipicidade penal, a extin-
ção do procedimento in�estigatório instaurado para apurar suposta 
prática de crimes de falsidade ideológica e contra a ordem tributá-
ria. Na espécie, o paciente, domiciliado no estado de são paulo, 
teria obtido o licenciamento de seu �eículo no estado do paraná 
de modo supostamente fraudulento — indicação de endereço falso 
—, com o fim de pagar menos tributo, haja vista que a alíquota do 
IPVA seria menor. [...]. Aquela Corte reconhecera configurada, em 
contexto idêntico ao dos autos do writ em exame, a ocorrência de 
delito contra a ordem tributária (lei 8.137/90), em �irtude da su-
pressão ou redução de tributo, afastada a caracterização do crime 
de falsidade ideológica (Cp, art. 299). reputou-se claro que o de-
lito alegadamente praticado seria aquele definido no art. 1º da Lei 
8.137/90, tendo em conta que o crimen falsi teria constituído meio 
para o cometimento do delito-fim, resolvendo-se o conflito apa-
rente de normas pela aplicação do postulado da consunção, de tal 
modo que a �inculação entre a falsidade ideológica e a sonegação 
fiscal permitiria reconhecer, em referido contexto, a preponderân-
cia do delito contra a ordem tributária.
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igual entendimento tem sido sustentado no stJ, senão �ejamos:

HaBeas Corpus. falsidade ideológiCa e Crime 
CoNtra ordem triButária. falso pratiCado ex-
ClusivameNte Com a fiNalidade de reduzir o 
triButo a ser reColHido. Crime-meio aBsorvido 
pelo Crime-fim. priNCípio da CoNsuNção. paga-
meNto iNtegral do déBito triButário aNtes do 
reCeBimeNto da deNúNCia. extiNção da puNiBili-
dade. ordem CoNCedida.

1 – Caracterizado que a redução do imposto a ser recolhido era 
o objeti�o pretendido pelos pacientes, sendo a declaração falsa 
o meio empregado à consumação do delito, constituindo, assim, 
fase obrigatória e necessária do iter criminis, de�e a falsidade ser 
absor�ida pelo crime contra a ordem tributária.

[...]

3 – ordem concedida para trancar a ação penal em relação aos 
pacientes, estendendo-se, de ofício, os efeitos da decisão ao corréu 
valério Binazzi, nos termos do art. 580 do Cpp. (HC nº 120.551/
sp, rel. min. Haroldo rodrigues (des. Con�. do tJ/Ce), 6ª tur-
ma, julgado em 18.08.2009, dJe 08.09.2009)

outra circunstância que acaba por ensejar a relati�ização da sú-
mula vinculante nº 24 é aquela na qual o inquérito policial é tido 
como indispensá�el ao próprio trabalho de le�antamento de dados 
pela fiscalização com o intuito de constituição do crédito tributá-
rio e, até mesmo, apuração do ilícito penal. situação como essa foi 
enfrentada pela 2ª turma do stf no HC nº 95.443, recebendo o 
acórdão a seguinte ementa:

HaBeas Corpus. Crime CoNtra a ordem triButá-
ria. iNstauração de iNquérito poliCial aNtes 
do eNCerrameNto do proCedimeNto admiNistra-
tivo-fisCal. possiBilidade quaNdo se mostrar 
impresCiNdível para viaBilizar a fisCalização. 
ordem deNegada. 1. a questão posta no presente writ diz 
respeito à possibilidade de instauração de inquérito policial para 
apuração de crime contra a ordem tributária, antes do encerramen-
to do procedimento administrativo-fiscal. 2. O tema relacionado à 
necessidade do pré�io encerramento do procedimento administra-
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tivo-fiscal para configuração dos crimes contra a ordem tributária, 
pre�istos no art. 1°, da lei n° 8.137/90, já foi objeto de aceso de-
bate perante esta Corte, sendo o precedente mais conhecido o HC 
n° 81.611 (min. sepúl�eda pertence, pleno, julg. 10.12.2003). 3. 
a orientação que pre�aleceu foi exatamente a de considerar a ne-
cessidade do exaurimento do processo administrativo-fiscal para a 
caracterização do crime contra a ordem tributária (lei n° 8.137/90, 
art. 1°). [...]. 4. entretanto, o caso concreto apresenta uma particu-
laridade que afasta a aplicação dos precedentes mencionados. 5. 
diante da recusa da empresa em fornecer documentos indispen-
sáveis à fiscalização da Fazenda estadual, tornou-se necessária a 
instauração de inquérito policial para formalizar e instrumentali-
zar o pedido de quebra do sigilo bancário, diligência imprescin-
dível para a conclusão da fiscalização e, conseqüentemente, para 
a apuração de e�entual débito tributário. 6. deste modo, entendo 
possí�el a instauração de inquérito policial para apuração de cri-
me contra a ordem tributária, antes do encerramento do processo 
administrativo-fiscal, quando for imprescindível para viabilizar a 
fiscalização. 7. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. 
(rel. min. ellen gracie, 2ª turma, julgado em 02.02.2010) 

No caso, a fiscalização ha�ia intimado os contribuintes a pres-
tarem esclarecimentos sobre determinada conta bancária. diante 
da omissão dos notificados e da imprescindibilidade dos dados 
bancários para melhor definição da existência do crédito tributário, 
restou à fiscalização o pedido de instauração de inquérito policial 
para �iabilizar a quebra do sigilo bancário. merece destaque o se-
guinte trecho do �oto proferido pela ministra ellen gracie:

Não consigo enxergar, com a de�ida �ênia, constrangimento ilegal 
com a instauração de inquérito policial, para pacientes que se nega-
ram a fornecer documentos solicitados pela fazenda durante processo 
de fiscalização que visava apurar eventual sonegação de tributo.

ao meu sentir, considerar ilegal, na presente hipótese, a instaura-
ção de inquérito policial, que era imprescindí�el para possibilitar 
uma completa fiscalização da empresa, equivale a assegurar a im-
punidade da sonegação fiscal.

adotar o entendimento de que o inquérito policial somente de�eria 
ser instaurado após a constituição definitiva do crédito tributário, 
no presente caso, significaria impedir a fiscalização por parte da 
fazenda estadual, �isto que os pacientes se negaram a fornecer os 
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documentos necessários justamente para verificação da existência 
de e�entual débito por parte da empresa.

Conclui-se, portanto, que, se por um lado a súmula vinculante nº 
24 não poder ser driblada facilmente com a simples alteração da tipi-
ficação da conduta tida por criminosa, sendo necessário confirmar se 
os crimes tributários pre�istos na lei nº 8.137/90, em especial no art. 
1º, não absor�em alguma conduta considerada na denúncia como 
crime específico, por outro, não pode o entendimento sumular ser 
utilizado como sal�o conduto para que os contribuintes atuem como 
quadrilhas criminosas ou soneguem informações rele�antes.

4.	 crImes	socIetárIos	e	denÚncIa	genérIca

No que se refere à repercussão penal da inadimplência tributá-
ria, questão de grande rele�o diz respeito às denúncias genéricas co-
mumente apresentadas pelo ministério público quando o pretenso 
crime tributário en�ol�e sociedades empresariais. principalmente 
no que se refere às contribuições pre�idenciárias, campo no qual se 
tem verificado largo e abusivo uso do conceito de grupo econômico 
para se buscar o maior número de responsá�eis possí�el11.

Diante da dificuldade em se identificar os atos praticados por 
cada um e até mesmo o gestor efeti�amente en�ol�ido com o delito 
tributário, é comum a denúncia ser dirigida a todos os dirigentes 
e/ou sócios ou contra alguns deles de forma aleatória, já que muitas 
�ezes os acusados não possuem sequer conhecimento dos fatos ou 
das circunstâncias que le�aram ao suposto inadimplemento.

ocorre que no âmbito criminal a responsabilidade é subjeti�a, 
razão pela qual de�e ser atribuída de forma estritamente pessoal. 
Cada infrator de�e ser responsabilizado por sua conduta, na medi-
da de sua culpabilidade. Até porque, não há que se falar na figura 
do crime tributário culposo.

11 o stJ tem repelido reiteradamente esse uso abusi�o da responsabilidade so-
lidária entre empresas do mesmo grupo. Nesse sentido: agrg nos ag´s nº´s 
1.288.247 (rel. min. teori za�ascki, em 21.10.2010), 1.163.381 (rel. min. ar-
naldo este�es lima, em 21.09.10) e 1.055.860 (rel. min. denise arruda, em 
17.02.09), todos da 1ª turma.
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é cediço que a indi�idualização das condutas faz parte da expo-
sição do fato criminoso e se relaciona com os princípios da respon-
sabilidade penal singular e da indi�idualização da pena, sob pena 
de ofensa ao direito constitucional da ampla defesa e do contradi-
tório, bem como ao princípio da presunção da inocência. 

embora o stf �enha proferindo decisões mais complacentes 
com a denúncia genérica nos crimes de natureza societária12, pre-
�endo a imputação de um fato a �árias pessoas, sem descre�er por-
menorizadamente a conduta de cada uma, consideramos equi�o-
cado tal entendimento, �ez que propicia a responsabilidade, ou ao 
menos a acusação (in�ertendo o ônus da pro�a e trazendo consigo 
as gra�es consequências de uma ação penal), de sujeito que não 
concorreu para o contexto da acusação. Nessa hipótese, a acusação 
estaria moti�ada apenas na condição de sócio ou dirigente que de-
terminada pessoa ostenta.

e�idente que também quanto a esse aspecto, como é inerente 
a todo o direito penal, torna-se necessária uma análise diante de 
cada caso concreto, mas chamamos atenção para decisão monocrá-
tica liminar proferida pelo ministro Celso de mello ao apreciar, em 
05.11.2010, o HC nº 105.953. analisando a íntegra da decisão, tor-
na-se possí�el apontar as seguintes premissas a serem obser�adas 
na denúncia en�ol�endo empresas, sob pena de ser inepta: a) de�e 
descre�er, de modo objeti�o e indi�idualizado, a conduta delituosa 
atribuída aos sócios e/ou administradores; b) a simples condição 

12 Como exemplo significativo, cite-se o seguinte julgado do Tribunal Pleno:
 iNquérito. Crime Comum. [...]. iNiCial aCusatória que ateN-

de aos requisitos do art. 41 do Cpp. delito de apropriação 
iNdéBita prevideNCiária. [...]. deNúNCia reCeBida. 1. [...]. 5. é 
de ser recebida a denúncia que atende aos requisitos constantes do art. 41 do 
Código de processo penal, sem incidir nas hipóteses de rejeição do art. 395 do 
mesmo diploma, principalmente quando a inicial acusatória aponta com preci-
são o momento da ação criminosa e indi�idualiza, no tempo, a responsabilidade 
dos sócios quanto à gestão da empresa. a jurisprudência do stf é de que não 
se tolera peça de acusação totalmente genérica, mas se admite denúncia mais ou 
menos genérica, porque, em se tratando de delitos societários, se faz extrema-
mente difícil indi�idualizar condutas que são concebidas e quase sempre execu-
tadas a portas fechadas. 6. denúncia recebida.” (inq. nº 2.584, rel. min. Carlos 
Britto, julgado em 07.05.2009).
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de sócio ou dirigente não pode justificar a formulação de qualquer 
juízo acusatório, sendo inaceitá�el a presunção de culpa; c) a de-
núncia genérica acaba por sustentar a inexistente responsabilidade 
penal objeti�a.

dentre as lições doutrinárias e jurisprudenciais apresentadas, 
merece destaque trecho selecionado pelo relator de �oto proferi-
do pelo então ministro assis toledo em discussão correlata: “ser 
acionista ou membro do conselho consulti�o da empresa não é cri-
me. logo, a in�ocação dessa condição, sem a descrição de condu-
tas específicas que vinculem cada diretor ao evento criminoso, não 
basta para �iabilizar a denúncia”.

o stJ tem se mostrado mais cauteloso no que se refere às de-
núncias genéricas13:

HaBeas Corpus. Crime soCietário. reColHimeN-
tos prevideNCiários. deNúNCia. iNépCia. NeCessi-
dade de iNdividualizar miNimameNte a CoNduta 
pratiCada pelos aCusados. existêNCia de CoNs-
traNgimeNto ilegal.

1. segunda operosa jurisprudência desta Corte e do supremo tri-
bunal federal, a descrição das condutas dos acusados na denúncia 
dos denominados crimes societários não necessita cumprir todos 
os rigores do art. 41 do CPP, devendo-se firmar pelas particulari-
dades da ati�idade coleti�a da empresa.

2. Isso não significa que se deva aceitar descrição genérica ba-
seada exclusi�amente na posição hierárquica dos en�ol�idos no 
comando da empresa, porquanto a responsabilização por infrações 
penais de�e le�ar em conta, qualquer que seja a natureza delituosa, 
sempre a subjeti�ação do ato e do agente do crime.

3. ordem concedida para trancar a ação penal, por inépcia formal 
da denúncia, sem prejuízo de que outra seja elaborada com o cum-
primento dos ditames legais. (HC n.º 65.463/pr, rel. min. maria 
thereza de assis moura, 6ª turma, dJ 25.05.2009)

portanto, consideramos que nosso ordenamento jurídico exige 
que a denúncia contenha a exposição do fato criminoso, com todas 

13 e ainda: (HC n.º 69.240/ms, rel. min. felix fischer, 5ª turma, dJ 10.09.2007).
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as suas circunstâncias e a adequada indicação da conduta ilícita 
imputada a cada acusado, de modo a propiciá-lo pleno exercício do 
direito de defesa. Caso contrário, estará maculada pela inépcia.

5.	 estado	de	necessIdade	e	InexIgIbIlIdade	
de	conduta	dIversa	nos	crImes	contra	a	
ordem	trIbutárIa

questão que também tem sido analisada pela doutrina e pela 
jurisprudência diz respeito ao reconhecimento, nos crimes contra 
a ordem tributária, do estado de necessidade e da inexigibilidade 
de conduta di�ersa como causas excludentes da ilicitude e da cul-
pabilidade.

segundo o art. 22 do Código penal14, existem duas situações 
que têm o condão de romper a ideia do �ínculo jurídico referente 
à “exigibilidade de conduta di�ersa”, quais sejam: coação moral 
irresistí�el e obediência hierárquica. ocorre que a doutrina já con-
sagrou a inexigibilidade de conduta di�ersa como causa supralegal 
da culpabilidade, podendo estar presente em outras situações não 
expressamente pre�istas. Nesse sentido (Jesus, 2001, p. 484):

por mais pre�idente que seja o legislador, não pode pre�er todos 
os casos em que a inexigibilidade de outra conduta de�e excluir 
a culpabilidade. assim, é possí�el a existência de um fato, não 
pre�isto pelo legislador como causa de exclusão da culpabilidade, 
que apresente todos os requisitos do princípio da não-exigibilida-
de de comportamento lícito. 

Já o art. 23, i do Código penal dispõe que aquele que agir em 
estado de necessidade não praticará ato ilícito, embora tipificado 
na legislação de regência. e, nos termos do art. 24, “considera-se 
em estado de necessidade quem pratica o fato para sal�ar de perigo 
atual, que não pro�ocou por sua �ontade, nem podia de outro modo 
e�itar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, 
não era razoá�el exigir-se”.

14 art. 22 – se o fato é cometido sob coação irresistí�el ou em estrita obediência a 
ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é puní�el o autor 
da coação ou da ordem.
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trata-se de pre�isão consentânea com a necessidade, na maioria 
das condutas tipificadas, de constatação do dolo (ao menos eventu-
al) para se configurar a efetiva prática do crime, não sendo diverso 
em relação ao crime tributário. Afinal, se restar comprovado que 
o contribuinte, em face de um assalto, por exemplo, ficou impos-
sibilitado de efetuar o recolhimento dos tributos de�idos, como se 
pode afirmar ser sua intenção cometer crime tributário? 

Não se sugere aqui que basta ao contribuinte alegar dificulda-
des financeiras para honrar seus compromissos tributários para que 
a culpabilidade seja excluída. mas, no�amente mediante o caso 
concreto, deve sim ser verificado se o contribuinte agiu com dolo, 
suprimindo tributo quando tinha todas as condições de efetuar o 
recolhimento.

E a jurisprudência tem se firmado nesse sentido:

ação peNal origiNária. Crimes de apropriação 
iNdéBita prevideNCiária e soNegação de CoN-
TRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INCISO I DO § 1º DO ART. 
168-a e iNCiso iii do art. 337-a, amBos do Código 
peNal). [...]. preCária CoNdição fiNaNCeira da em-
presa. exCludeNte de CulpaBilidade. iNexigiBi-
lidade de CoNduta diversa. Não-Comprovação. 
iNapliCaBilidade ao delito de soNegação de 
CoNtriBuição prevideNCiária. [...]. 1. [...]. 8. No âm-
bito dos crimes contra a ordem tributária, tem-se admitido, tanto 
em sede doutrinária quanto jurisprudencial, como causa suprale-
gal de exclusão de culpabilidade a precária condição financeira da 
empresa, extrema ao ponto de não restar alternati�a socialmente 
menos danosa que não a falta do não-recolhimento do tributo de-
vido. Configuração a ser aferida pelo julgador, conforme um crité-
rio �alorati�o de razoabilidade, de acordo com os fatos concretos 
re�elados nos autos, cabendo a quem alega tal condição o ônus da 
pro�a, nos termos do art. 156 do Código de processo penal. de�e 
o julgador, também, sob outro aspecto, aferir o elemento subjeti�o 
do comportamento, pois a boa-fé é requisito indispensá�el para 
que se confira conteúdo ético a tal comportamento. 9. Não é pos-
sí�el a aplicação da referida excludente de culpabilidade ao delito 
do art. 337-a do Código penal, porque a supressão ou redução da 
contribuição social e quaisquer acessórios são implementadas por 
meio de condutas fraudulentas – incompatí�eis com a boa-fé – ins-
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trumentais à e�asão, descritas nos incisos do caput da norma incri-
minadora. 10. Hipótese em que o conjunto probatório não re�ela, 
em absoluto, a precária condição financeira da empresa. Nítida é 
a deficiência da prova de tal condição, não havendo nos autos um 
só documento que permita concluir por modo di�erso. de mais a 
mais, a posterior autuação da empresa, referente ao período de se-
tembro de 2002 a abril 2004, demonstra a plena continuidade dos 
seus negócios, de maneira a patentear que os elementos de con-
�icção constantes dos autos caminham em sentido contrário à tese 
defensi�a. [...] (stf, ap nº 516, rel. min. ayres Britto, tribunal 
pleno, julgado em 27.09.2010)

Consideramos pertinente a ressal�a feita no julgado acima, no 
sentido de que as excludentes de culpabilidade em análise não se-
riam aplicáveis à conduta tipificada no art. 337-A do Código Penal. 
Afinal, os incisos que o complementam indicam as condutas de que 
de�e ter se �alido o contribuinte para a supressão da contribuição 
pre�idenciária, condutas essas que indicariam o intuito fraudulen-
to no lançamento de informações em folha de pagamento ou de-
clarações correlatas. Ou seja, o crime não se configura pelo mero 
inadimplemento, mas por tal conduta ser acompanhada de ato pra-
ticado com o intuito de omissão da ocorrência do fato gerador.

Entretanto, a mera dificuldade financeira, períodos de crise eco-
nômica e existência de títulos protestados contra o contribuinte não 
têm sido aceitos como argumentos suficientes à configuração da 
excludente de culpabilidade, sendo consideradas situações ineren-
tes à ati�idade empresarial15.

Hipótese di�ersa é aquela na qual o contribuinte consegue de-
monstrar que deixou de efetuar o recolhimento de tributos por ser 
a única forma de manter capital em caixa para fins de cumprimento 
de suas obrigações trabalhistas. segue interessante e didático pre-
cedente nesse sentido, que de�e ser analisado a contrario sensu: 

peNal – proCessual peNal – Crime CoNtra a or-
dem triButária (artigo 2º, iNCiso ii, da lei 8.137/90) 

15 Nesse sentido: trf 1ª região, aCr 2002.38.00.037234-7, Juiz federal César 
Cintra fonseca, 3ª turma, dJ 25.04.2008; trf 3ª região, aCr nº 98.03.04.9952-
1, luiz stefanini, 1ª turma, dJ 18.09.2007.
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– [...] – iNexigiBilidade de CoNduta diversa – difi-
Culdades fiNaNCeiras suportadas pela empresa 
– Não provada pela defesa do réu – [...]. 1. [...]. 16. 
Não hou�e pro�a de que o réu não possuía outra alternati�a, senão 
deixar de recolher os tributos. de�eria pro�ar, por exemplo, que, 
ou paga�a salários, ou o tributo. assim, a alegação feita pelo acu-
sado em seu interrogatório judicial (fls. 295/296) de que a empresa 
passava por uma crise financeira não tem o condão de justificar, 
por si só, o não recolhimento dos tributos que de�ia, que, diga-se 
de passagem, não lhe pertencia. 17. Não ficou comprovado pela 
defesa que o dinheiro arrecadado e não repassado ao fisco foi efe-
ti�amente utilizado para o pagamento de salários dos funcionários 
da empresa, ou tampouco que hou�e algum sacrifício do patrimô-
nio pessoal do apelante na época dos fatos descritos na denúncia, 
com o escopo de saldar dí�idas e sal�ar a empresa. 18. [...]. 20. e 
somente se o réu compro�asse a total insol�ência no âmbito em-
presarial é que se poderia cogitar configurada a aludida exculpante, 
desde que a insol�ência fosse contemporânea ao não recolhimento 
dos tributos de�idos. 21. Note-se que a existência de débitos, títu-
los protestados e execuções fiscais (fls. 322/325) contra a empresa 
tanto pode indicar que ela passava por dificuldades, como pode 
demonstrar que seu administrador era mau pagador. 22. assim, 
nada há, nos autos, a autorizar qualquer interpretação que assegure 
a existência dos elementos necessários para a configuração da ine-
xigibilidade de conduta di�ersa ou do estado de necessidade, não 
prosperando a argumentação deduzida pela defesa do apelante. 23. 
[...]. 26. A aludida dificuldade financeira poderia ter sido facilmen-
te demonstrada pela defesa, bastando, para tanto, que juntasse aos 
autos balanços patrimoniais relativos aos exercícios financeiros 
aludidos na inicial acusatória, ou seja, da época em que ocorreu a 
conduta criminosa. ora, não tendo adotado tal pro�idência, apesar 
de ter plenas condições de fazê-lo, não pode o réu ser beneficiado 
por uma situação que, a final, não foi por ele demonstrada. 27. 
[...]. (trf 3ª região, aCr nº 2008.61.25.000679-0, Juíza ramza 
tartuce, 5ª turma, 15.03.2011) 

Neste contexto, de�e ser aceita com ressal�as a admissão das te-
ses que buscam a demonstração da presença de causas excludentes 
da ilicitude ou culpabilidade, sendo necessário que a alegação esteja 
acompanhada de prova cabal confirmando a situação absolutamente 
ad�ersa �i�ida pela empresa no momento em que deixou de recolher 
aos cofres públicos as importâncias supostamente de�idas.

Livro 1.indb   439 23/11/2011   15:27:07



o direito empresarial atual

440

6.	 PrIncíPIo	da	InsIgnIfIcâncIa	nos	crImes	
fIscaIs

tem sido cada �ez mais frequente a in�ocação do princípio da 
insignificância no julgamento de matéria penal, evitando-se a con-
denação de acusados que tenham cometido delitos de diminuto po-
tencial ofensi�o. são notórios os casos de ações penais relaciona-
das a furto de chocolates16, roupas usadas17, outros alimentos18 etc.

pertinente, portanto, analisar se referido princípio tem aplica-
bilidade diante de crimes tributários en�ol�endo pequenos �alores 
sonegados, destacando que o reconhecimento da insignificância da 
conduta resulta em sua atipicidade (gomes, 2007, p. 325).

Vale lembrar que o art. 20 da Lei nº 10.522/02 influencia direta-
mente nessa análise, já que prevê o arquivamento das execuções fis-
cais promovidas pela Fazenda Nacional que se refiram a créditos com 
�alor consolidado igual ou inferior a r$10.000,00 (dez mil reais).

ora, se nem mesmo serão tomadas pro�idências para cobrança 
do crédito tributário constituído em �alor inferior àquele montante, 
haveria justificativa para o Estado promover a persecução penal? O 
direito penal não apresenta caráter fragmentário, tutelando apenas 
aqueles �alores mais caros à sociedade? se o titular do crédito tri-
butário não irá cobrá-lo pelos meios próprios, menos razões ha�erá 
para buscar a condenação penal do inadimplente.

Trata-se de posicionamento já firmado no STJ, inclusive, em 
sede de recurso repetiti�o, senão �ejamos:

reCurso espeCial repetitivo represeNtativo da 
CoNtrovérsia. art. 105, iii, a e C da Cf/88. peNal. 
ART. 334, § 1º, ALÍNEAS C E D, DO CÓDIGO PENAL. DES-
CamiNHo. tipiCidade. apliCação do priNCípio da 
iNsigNifiCÂNCia.

I – Segundo jurisprudência firmada no âmbito do Pretório Excelso 
– 1ª e 2ª Turmas – incide o princípio da insignificância aos débitos 

16 stJ, HC nº 185.453, rel. min. laurita vaz, 5ª turma, dJe 11.05.2011.
17 stf, HC nº 92.411, rel. min. Carlos Britto, 1ª turma, dJe 08.05.2008.
18 stJ, HC nº 197.073, rel. min. Celso limongi (des. Con�. tJ/sp), 6ª turma, 

dJe 19.04.2011.

Livro 1.indb   440 23/11/2011   15:27:07



repercussão penal da inadimplência tributária...

441

tributários que não ultrapassem o limite de r$ 10.000,00 (dez mil 
reais), a teor do disposto no art. 20 da lei nº 10.522/02.

ii – muito embora esta não seja a orientação majoritária desta Corte 
(�ide eresp 966077/go, 3ª seção, rel. min. laurita vaz, dJe de 
20/08/2009), mas em prol da otimização do sistema, e buscando e�i-
tar uma sucessi�a interposição de recursos ao c. supremo tribunal 
federal, em sintonia com os objeti�os da lei nº 11.672/08, é de ser 
seguido, na matéria, o escólio jurisprudencial da suprema Corte.

recurso especial despro�ido. (resp 1112748/to, rel. min. felix 
fischer, 3ª seção, julgado em 09.09.2009, dJe 13.10.2009)

dentre os precedentes do stf, destaque-se:

HaBeas Corpus. Crime de desCamiNHo. déBito tri-
Butário iNferior ao valor previsto No art. 20 da 
lei Nº 10.522/02. arquivameNto. CoNduta irrelevaN-
te para a admiNistração. apliCação do priNCípio 
da iNsigNifiCÂNCia. 1. Crime de descaminho. o arqui�amen-
to das execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior ao previsto 
no artigo 20 da lei n. 10.522/02 é de�er-poder do procurador da 
fazenda Nacional, independentemente de qualquer juízo de con�e-
niência e oportunidade. 2. é inadmissí�el que a conduta seja irrele-
�ante para a administração fazendária e não para o direito penal. 
o estado, �inculado pelo princípio de sua inter�enção mínima em 
direito penal, somente de�e ocupar-se das condutas que impliquem 
gra�e �iolação ao bem juridicamente tutelado. Neste caso se impõe 
a aplicação do princípio da insignificância. Ordem concedida. (HC 
95.749, rel. min. eros grau, 2ª turma, julgado em 23.09.2008) 

Não se trata de posicionamento unânime nos tribunais supe-
riores, como consta da própria ementa do precedente do stJ acima 
mencionado, de modo que se apresenta temerário afirmar se encon-
trar o tema definido. Confirmando tal assertiva, segue precedente 
unânime da 1ª turma do stf, no qual se apreciava crédito tributá-
rio no valor de R$ 2.020,00:

peNal. HaBeas Corpus. art. 168-a do Código pe-
Nal. apropriação iNdéBita prevideNCiária. Bem 
JurídiCo tutelado. patrimôNio da previdêNCia 
soCial. Caráter supraiNdividual. priNCípio da 
iNsigNifiCÂNCia. iNapliCaBilidade. reprovaBili-
dade do ComportameNto. ordem deNegada. 
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I – A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar 
a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitan-
te, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensi�idade da conduta do 
agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido 
grau de repro�abilidade do comportamento; e (i�) relati�a inex-
pressi�idade da lesão jurídica. 

ii – No caso sob exame, não há falar em reduzido grau de repro-
�abilidade da conduta, uma �ez que o delito em comento atinge 
bem jurídico de caráter supraindi�idual, qual seja, o patrimônio da 
previdência social ou a sua subsistência financeira. Precedente. 

III – Segundo relatório do Tribunal de Contas da União, o déficit 
registrado nas contas da pre�idência no ano de 2009 já supera os 
quarenta bilhões de reais. 

iv – Nesse contexto, in�iá�el reconhecer a atipicidade material da 
conduta do paciente, que contribui para agravar o quadro deficitá-
rio da pre�idência social. 

v – ordem denegada. (HC n.º 98.021, rel. min. ricardo lewan-
dowski, dJ 12.08.2010)

Como se percebe, trata-se de questão a ser ainda mais bem de-
finida pelo STF, mas já é possível concluir que discussões envol-
�endo �alores superiores a r$ 10.000,00 não se coadunam com o 
princípio da insignificância. Há que se destacar existência de pre-
cedentes nos tribunais de Justiça que também se referem ao �alor 
pre�isto na lei nº 10.522/02 como di�isor entre a aplicabilidade 
ou não do princípio da insignificância nos casos em que se envolve 
tributo estadual ou municipal19. 

7.	 exIstêncIa	de	dIscussão	judIcIal	acerca	do	
crédIto	trIbutárIo

Demonstrou-se que uma das questões mais pacíficas quanto aos 
crimes tributários, ao menos no que se refere àqueles considerados 
materiais, é a necessidade de se aguardar o encerramento de e�entual 

19 vide, como exemplo, acórdão proferido pelo 1º grupo de Câmaras Criminais 
do tribunal de Justiça de minas gerais ao apreciar, em 13.03.2006, a re�isão 
Criminal nº 1.0000.05.428347-8/000.
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processo administrati�o no qual se discute o crédito tributário para 
restar configurada a justa causa que viabiliza a persecução penal.

ocorre que, como se sabe, os julgamentos realizados nas ins-
tâncias administrati�as nem sempre são totalmente imparciais, seja 
pelo fato de as decisões de primeira instância serem, normalmente, 
proferidas pelo próprio órgão autuante, seja pelo �oto de desem-
pate nos conselhos de segunda instância caber, em regra, a um re-
presentante do fisco, ou, até mesmo, em decorrência de os órgãos 
administrati�os não poderem declarar a inconstitucionalidade de 
normas legais, cuja obser�ância lhes é imposta.

Justamente por tais razões, não é incomum que crédito tribu-
tário definitivamente constituído na seara administrativa venha a 
ser desconstituído pelo poder Judiciário mediante pro�ocação do 
contribuinte.

Sendo assim, seria salutar que a persecução penal ficasse vincu-
lada também à demanda judicial. Afinal, trata-se da continuidade da 
discussão da efeti�a exigibilidade do crédito tributário, lembrando 
que a nossa Constituição federal não permite que seja excluída da 
apreciação do poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

a tramitação de uma ação penal contra o contribuinte, princi-
palmente aquele de boa-fé e com boas chances de êxito na discus-
são tra�ada judicialmente, certamente funciona como um elemento 
de intimidação e coerção ao pagamento do tributo (causa extinti�a 
de punibilidade expressamente reconhecida pela legislação). Nesse 
ponto, �ale lembrar que as súmulas 70, 323 e 547, todas do stf, 
�edam a apreensão de mercadorias, a interdição de estabelecimentos 
e outros atos que impeçam o desen�ol�imento das ati�idades do con-
tribuinte como forma de coerção ao pagamento do tributo de�ido.

se assim é, o que de�e ser dito da utilização da persecução cri-
minal, principalmente quando a lei con�ida o contribuinte a efetuar 
o pagamento do crédito tributário e assegurar a extinção da puni-
bilidade? Não de�eria se assegurar ao contribuinte a possibilidade 
de demonstrar na seara própria (certamente não é o Juízo Criminal) 
que o tributo exigido não é efeti�amente de�ido?

ainda que se entenda que a justa causa para a apresentação da 
inicial acusatória já esteja presente com a constituição definitiva do 
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crédito tributário, entendemos que a regra a ser seguida pelo Juízo 
Criminal seria aquela preconizada no artigo 93 do Código de pro-
cesso penal (Cpp), segundo a qual o processo poderá ser suspenso 
nos casos de difícil solução e se a existência do delito depender de 
decisão a ser proferida pelo Juízo Cí�el em ação correlata.

Não se sugere aqui a adoção de medida protelatória, mas que 
assegure ao contribuinte a possibilidade efeti�a de demonstrar a 
inexistência do crédito tributário e que isso seja feito no campo 
mais apropriado e sem o risco da sanção penal o rondando, acom-
panhado da tranquilizadora (mas, coerciti�a) possibilidade de pa-
gamento do crédito que lhe é exigido.

Cabe ao estado assegurar a tramitação célere dos processos, es-
pecialmente em casos como esse, de nítida e prejudicial �inculação 
entre dois feitos, sendo que o § 3º do art. 93 do CPP já determina 
a inter�enção imediata do ministério público na causa cí�el para 
assegurar seu rápido andamento. se ações nessa situação ti�erem 
tramitação prioritária (ou até mesmo um rito próprio), certamente 
todos os interesses restariam tutelados.

reforçando que o intuito de nossa proposta não é moti�ar a 
sonegação tributária e a impunidade criminal, apresentamos duas 
situações claramente injustas e não raras.

o Conselho de Contribuintes de minas gerais (CC/mg), por 
exemplo, tem entendimento pacífico no sentido de que o prazo deca-
dencial do iCms é regido pela regra contida no art. 173, i do CtN 
(cinco anos contados do exercício seguinte ao da ocorrência do fato 
gerador), ainda que o contribuinte tenha recolhido parte do imposto 
de�ido20. O STJ, entretanto, definiu, via recurso repetitivo, que, em 
situações como essa, o prazo decadencial de�e ser apurado com base 
no art. 150, § 4º do CTN (cinco anos a contar do fato gerador)21.

ou seja, não são poucos os casos em que o crédito não restaria 
definitivamente constituído se o CC/MG e outros órgãos de jul-
gamento administrativos seguissem a orientação firmada no STJ. 
Mas, como assim ainda não se verifica, resta ao contribuinte de-

20 acórdão nº 3.680/11/Ce (pta nº 01.000153716-52, d.o 07.05.2011).
21 resp nº 973.733/sC, rel. min. luiz fux, 1ª turma, dJe 18.09.2009. 
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monstrar perante o Judiciário o equí�oco daquele entendimento, 
com enormes chances de êxito. e ação penal de�erá prosseguir 
porque já existe justa causa para tanto? 

outros exemplos podem ser in�ocados em relação às contribui-
ções pre�idenciárias. a receita federal continua a exigir a inclu-
são de �erbas sem natureza remuneratória na base de cálculo das 
contribuições, tais como o a�iso pré�io indenizado. pre�alecendo o 
entendimento da fiscalização em âmbito administrati�o, mas sendo 
a discussão totalmente fa�orá�el ao contribuinte na esfera judicial, 
não lhe de�eria ser assegurada a tranquilidade de deduzir seu direito 
em Juízo, afastando a incorreta constituição definitiva do crédito?

por esses e di�ersos outros exemplos que se defende maior 
cuidado em se permitir a tramitação simultânea de ações penais 
e tributárias, lembrando que no direito penal, e muitas �ezes no 
tributário (nos termos do art. 112 do CtN), a dú�ida não pri�ilegia 
o estado.

felizmente, o stJ começa a se sensibilizar para essa questão, 
senão �ejamos:

reCurso em HaBeas Corpus. soNegação fisCal. 
Crédito triButário. tutela aNteCipada deferida 
em ação aNulatória de déBito fisCal. suspeNsão 
da exigiBilidade do Crédito triButário. ação 
peNal. suspeNsão do Curso do proCesso até Jul-
gameNto Na esfera Cível. possiBilidade.

1. Nos crimes contra a ordem tributária, a constituição definitiva 
do crédito tributário e consequente reconhecimento de sua exigi-
bilidade configura condição necessária para o início da persecução 
criminal. inteligência da súmula vinculante nº 24.

2. Havendo a discussão quanto à constituição definitiva do crédito 
tributário em ação declaratória c/c anulatória de débito tributá-
rio com a concessão de pedido de antecipação de tutela, suspen-
dendo-se a exigibilidade do crédito tributário, é prudente que se 
determine a suspensão do processo, nos termos do art. 93 do Códi-
go de Processo Penal, até o julgamento definitivo na esfera cível.

3. Recurso a que se dá provimento a fim de suspender o proces-
so criminal em trâmite perante o Juízo de direito da Comarca 
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de Jaguariúna, até o julgamento final da ação anulatória. (RHC 
nº 24.540/sp, rel. min. og fernandes, 6ª turma, julgado em 
19.10.2010, dJe 17.12.2010)

entretanto, o entendimento atualmente pre�alente é o que cons-
ta no seguinte julgado:

HaBeas Corpus. Crime CoNtra a ordem triButá-
ria. soBrestameNto da ação peNal até o trÂN-
sito em Julgado de ação aNulatória de déBito 
fisCal que oBJetiva a dimiNuição do déBito tri-
Butário. iNdepeNdêNCia das esferas Cível e pe-
Nal. ordem deNegada.

1. o indeferimento de pedido de sobrestamento de ação penal ins-
taurada contra os pacientes pela e�entual prática de crime contra 
a ordem tributária, diante do ajuizamento, na esfera cí�el, de ação 
anulatória de Crédito tributário, que objeti�a a diminuição de dé-
bito tributário, não constitui constrangimento ilegal.

2. a teor do art. 93 do Código de processo penal, a suspensão 
do curso do processo-crime é uma faculdade do magistrado, nos 
casos em que entenda ser a questão de difícil solução e dependa, 
somente, do deslinde cí�el para a sua conclusão. Na situação em 
tela, a denúncia foi precedida de procedimento administrativo-fis-
cal no qual hou�e oportunidade de defesa.

3. a ação anulatória de Crédito tributário não pode ser considera-
da condição de procedibilidade para o processo-crime, em razão da 
independência das esferas cí�el e criminal. precedentes deste stJ.

4. ordem denegada. (HC 90.395/pr, rel. min. laurita vaz, 5ª 
turma, julgado em 02.03.2010, dJe 26.04.2010)

Consideramos de extrema importância que essa questão espe-
cífica seja mais bem debatida no Poder Judiciário. Especialmente 
em um país como o nosso, no qual a ânsia arrecadatória do estado, 
pródigo em autuações fiscais indevidas, é notória. Até porque, não 
há dú�idas que a procedência de e�entual ação judicial resultará 
na anulação da constituição definitiva do crédito tributário e, por 
conseguinte, na justa causa para a persecução penal22.

22 Confirmando tal assertiva: STJ, HC nº 78.428, Rel. Min. Paulo Gallotti, 6ª Tur-
ma, julgado em 05.03.2009.
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Panorama do setor Aeroportuário no Brasil

ricardo al�arenga1

a organização de a�iação Ci�il internacional (oaCi ou iCao – 
International Civil Aviation Organization) definiu aeródromo como 
“determinada área de terra ou de água (que inclui todas suas edifica-
ções, instalações e equipamentos) destinada, total ou parcialmente, 
à chegada, partida, mo�imento e ser�iço de aerona�es” (iCao, “de-
finitions”, 1949).

portanto, pode-se entender que aeródromo é gênero, de que são 
espécies o militar e o ci�il (art. 28), o público e o pri�ado (art. 29), 
o doméstico e o internacional (arts. 22 e 32, parágrafo único, todos 
do mesmo Código Brasileiro de aeronáutica – C.B.aer.).

os aeródromos públicos denominam-se aeroportos (art. 31, i) 
ou heliportos (art. 31, III, C.B.Aer.), porquanto, segundo a defini-

1 associado do escritório rv&lC ad�ogados. mestre em direito Comercial pela 
uni�ersidade federal de minas gerais (ufmg) e pós-graduado em direito em-
presarial pela fundação dom Cabral. graduado em direito e em letras pelas 
faculdades de direito e de Ciências e letras, ambas da fundação de ensino e 
Pesquisa do Sul de Minas. Detém certificado em Prática Jurídica Norte-Ameri-
cana pela uni�ersidade mcgill, em montreal, Canadá. especialista em direito 
aeronáutico pela sociedade Brasileira de direito aeroespacial (sBda), tendo 
exercido o cargo de professor de Concessões e autorizações para exploração 
de ser�iços públicos de transporte aéreo no curso de especialização da entida-
de. integrou a comissão de juristas da sBda que re�isou o Código Brasileiro 
de aeronáutica. membro do Conselho deliberati�o da Câmara de arbitragem 
empresarial Brasil (CamarB), integra a lista de árbitros em exercício dessa 
instituição. membro do Núcleo de logística da american Chamber of Commer-
ce (amCham) em Belo Horizonte; da international Bar association (iBa), em 
londres, inglaterra; da associação Brasileira de direito aeroespacial, no rio de 
Janeiro; e do instituto de estudos fiscais (iefi), em Belo Horizonte.
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ção da oaCi, constitui aeroporto o aeródromo pro�ido de instala-
ções acessí�eis ao público, para o estacionamento, manobra, ope-
ração ou reparo de aerona�es e para o embarque ou desembarque 
de passageiros ou carga. são estas as lições de José da silva 
paCHeCo em seus Comentários ao Código Brasileiro de aero-
náutica, 1ª. edição, rio de Janeiro : forense, 1990, p. 93.

os aeroportos brasileiros, com poucas exceções, são conside-
rados patrimônios públicos da união federal, ou uni�ersalidades, 
definidos como tal no vigente Código Brasileiro de Aeronáutica 
– art. 382. 

a empresa Brasileira de infraestrutura aeroportuária – infrae-
ro é uma empresa pública criada atra�és da lei n. 5.862, de 12 de 
dezembro de 1972. 

entretanto, a lei n. 11.182, de 27 de setembro de 2005, que 
criou a agência Nacional de a�iação Ci�il (aNaC), pre�ê o esta-
belecimento de um modelo de concessão da infraestrutura aeropor-
tuária. No art. 8º., inciso xxiv, asse�era-se, com todas as letras, 
que a aNaC “[...] concede ou autoriza a exploração da infraestru-
tura aeroportuária, no todo ou em parte.”

mais recentemente, ou seja, no dia 21 de março de 2011, a 
medida pro�isória n. 527, editada pela presidente da república, 
alterou a redação do art. 2º da lei n. 5.862/72 para estabelecer 
que, “desta data em diante, a Infraero terá por finalidade implan-
tar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a 
infraestrutura aeroportuária, que lhe for atribuída pela secretaria 
de a�iação Ci�il da presidência da república.”

2 “art. 38. os aeroportos constituem uni�ersalidades, equiparadas a bens públi-
cos federais, enquanto mantida a sua destinação específica, embora não tenha a 
união a propriedade de todos os imó�eis em que se situam.

 § 1º Os Estados, Municípios, entidades da Administração Indireta ou particu-
lares poderão contribuir com imó�eis ou bens para a construção de aeroportos, 
mediante a constituição de patrimônio autônomo que será considerado como 
uni�ersalidade.

 § 2º Quando a União vier a desativar o aeroporto por se tornar desnecessário, o 
uso dos bens referidos no parágrafo anterior será restituído ao proprietário, com 
as respecti�as acessões.”
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Em outras palavras, isto significa que a Infraero não mais exerce o 
monopólio de exploração da infraestrutura aeroportuária em nome da 
união federal. admite-se que outros entes da administração pública 
o façam, inclusi�e empresas pri�adas, atra�és de concessões e par-
cerias público pri�adas, conforme pre�êem as leis 8.987/95 (lei de 
Concessões), cujas regras foram mitigadas pela lei n. 11.196/2005, 
e pela lei 11.079/04 3 (lei de parcerias públicos pri�adas). 

Como se disse, a empresa Brasileira de infraestrutura aeropor-
tuária – infraero, pessoa jurídica de direito público, porquanto uma 
estatal pura, com 100% de capital da união federal, foi primor-
dialmente incumbida pela legislação de gerir os aeroportos.

ao longo do tempo, sua atuação �em sendo muito criticada pela 
forma que exerce esse encargo legal. a crise na infraestrutura do 
país, como é propalada pela imprensa, atinge ní�eis de �erdadeira 
calamidade se forem consideradas apenas as deficiências observa-
das no setor aeroportuário, principalmente nos aeroportos mais im-
portantes ou mo�imentados como são os de Brasília, guarulhos e 
Congonhas, em são paulo, e galeão e santos dumont, no rio de 
Janeiro, para não se mencionarem outros como o tancredo Ne�es, 
em Belo Horizonte, situado no Município de Confins, e o Afonso 
pena, em são José dos pinhais, nos arredores de Curitiba.

quem �iaja com certa freqüência pode obser�ar que as instala-
ções e os ser�iços aeroportuários deixam muito a desejar e não há 
termos de comparação entre esses aeroportos e outros situados em 
países do chamado primeiro mundo.

os in�estimentos que precisam ser realizados para a permanen-
te modernização dos aeroportos são relegados a segundo plano, 
seja por carência de recursos ou incúria administrati�a. e quem 
sofre na pele todas as consequencias da inação estatal somos nós, 
os cidadãos contribuintes, que nos transformamos em queixosos 
passageiros. tanto assim que já foram criados juizados especiais de 
conciliação nos principais aeroportos do país, tendo em �ista a fal-

3 art. 1o  esta lei institui normas gerais para licitação e contratação de parceria 
público-pri�ada no âmbito dos poderes da união, dos estados, do distrito fede-
ral e dos municípios.
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ta de solução dos inúmeros problemas enfrentados pelos usuários 
dos ser�iços aéreos e aeroportuários.

é claro que os aeroportos não são apenas salas de �isitas pelas 
quais passamos em operações de embarque e desembarque das ae-
rona�es. Há neles equipamentos importantíssimos que se relacio-
nam muito mais com a segurança do que com o próprio bem estar 
dos passageiros. e segurança possui um sentido duplo, tendo na 
língua inglesa dois vocábulos com grafias e acepções diferentes: 
“safety” e “security”. para aqueles familiarizados com o idioma es-
trangeiro, não há necessidade de muita explicação: “safety” tem a 
�er com a segurança das pessoas no que concerne a sua integridade 
física, a sua higidez corporal e, por que não dizer, mental. 

“security” diz respeito a segurança no sentido de pre�enção con-
tra atos ilícitos. é muito claro, no entanto, que o pouco cuidado com 
normas de segurança contra atos ilícitos poderá implicar em prejuí-
zos considerá�eis para a indenidade ou segurança física de todas as 
pessoas que transitam pelos aeroportos, sejam passageiros ou não.

e por que mencionar a questão da segurança, tanto traduzida 
como “safety” tanto como “security” , quando se trata de aspectos 
jurídicos da concessão de aeroportos?

ocorre que, muitas �ezes, a atuação da infraero, como gestora 
dos principais aeroportos do país, tem negligenciado a questão de 
segurança, em prol de maior ênfase em outros aspectos do patrimô-
nio aeroportuário. a transformação de alguns aeroportos em quase 
“shopping centers”, com a priorização das áreas comerciais em re-
lação às áreas operacionais, tem sido uma constatação e uma preo-
cupação principalmente para os operadores de aerona�es, dentre 
eles as empresas concessionárias de transporte aéreo regular, per-
missionárias de táxi aéreo e operadores de aerona�es corporati�as. 
de�eria ser também a preocupação maior de todos nós cidadãos e 
habituais usuários dos aeroportos brasileiros.

alguns	asPectos	do	InstItuto	da	concessão	de	
servIços	PÚblIcos	

quando a administração pública executa seus próprios ser�i-
ços, age na qualidade de titular deles; quando os transfere a outrem, 
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pode transferir-lhes a titularidade ou simplesmente a execução. a 
transferência da titularidade do ser�iço é outorgada por lei e só 
atra�és de lei pode ser retirada ou alterada. Já na transferência da 
execução do ser�iço, a delegação é realizada atra�és de ato admi-
nistrati�o (bilateral ou unilateral) e pela mesma maneira pode ser 
retirada ou alterada. No Brasil, a outorga de ser�iço público ou de 
utilidade pública é feita a autarquias, fundações públicas e às en-
tidades paraestatais, haja �ista que a própria lei que as cria já lhes 
transfere a titularidade dos respecti�os ser�iços. 

foi o que ocorreu no setor aeroportuário. a união federal trans-
feriu à infraero a competência pre�ista no art. 214, inciso xii, letra 
“c”, 2ª parte, da Constituição federal de 1988. ulteriormente, in-
cumbiu a agência Nacional de a�iação Ci�il e, mais recentemen-
te, a secretaria Nacional de a�iação Ci�il de delegar a terceiros a 
execução das tarefas de implantar, administrar, operar e explorar 
a infraestrutura aeroportuária, atra�és de concessões a empresas 
pri�adas. 

No que concerne à delegação para simples execução de ser�iço 
público ao particular, que não implica em transferência de titula-
ridade, o poder público, temporariamente, abdica de fazê-lo por 
si próprio, como ocorre com as concessões administrati�as para 
exploração da na�egação aérea, na forma pre�ista pela primeira 
parte do mesmo art. 21, xii, letra “c”, da Constituição federal. 
portanto, as empresas de transporte aéreo já são um claro exemplo 
de que é possí�el, para não dizer recomendá�el, que o poder públi-
co, representado pela União Federal, transfira à iniciativa privada a 
incumbência constitucional de gestão de determinados aeroportos, 
a despeito da existência da infraero. alguém imagina que a união 
federal pudesse ter uma empresa com direito exclusi�o de execu-
tar os ser�iços de transporte aéreo no país? impensá�el, mormente 
considerando as tristes experiências de um passado nem tão remo-
to, quando �imos sucumbir �árias empresas do gênero.

4 art. 21. Compete à união:
 xii – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
 c) a na�egação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;
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José da silva paCHeCo, certamente o maior jurista no 
campo do direito aeronáutico brasileiro, explica que “Concessão é 
a transferência, temporária ou resolú�el, por uma pessoa coleti�a de 
direito público, do exercício de atribuições que lhe competem, para 
outra pessoa singular ou coletiva, pública ou privada, a fim de que 
esta execute os ser�iços por sua conta e risco, mas no interesse geral.” 
(“apud” obra citada, p. 321, em escólio ao art. 180 do C.B.aer.)

o Código Brasileiro de aeronáutica, lei promulgada em 1986, 
portanto antes da Constituição federal que se encontra �igente, já 
estabelecia que é possí�el a concessão ou autorização para a cons-
trução, manutenção e exploração dos aeródromos públicos. esta é a 
regra do art. 36, inciso iv, do Código Brasileiro de aeronáutica. ali-
ás, a própria Constituição federal, em seu art. 1755, determina que os 
ser�iços públicos possam ser prestados atra�és de concessões.

Portanto, pode-se afirmar que existe base jurídica para que os 
aeroportos, ou alguns deles, sejam transferidos mediante contratos 
de concessão para a iniciati�a pri�ada, de modo que esta execute 
a contento as ati�idades de melhoria no sistema aeroportuário em 
questão. e isto sem se entrar no mérito desse aparente paradoxo 
entre as leis de criação da infraero, de 1972, e de criação da aNaC, 
de 2005, pois, afinal, não se sabe quem, em nome da União Fe-
deral, exerceria o monopólio sobre a infraestrutura aeroportuária, 
nos termos da Constituição federal. teria a infraero perdido sua 
competência de ação a partir da existência da aNaC? e quanto à 
secretaria Nacional de a�iação Ci�il, criada nos albores de 2011? 
Como sugestão de resposta a estas indagações, pode-se depreender 
que os dois últimos entes públicos passaram a deter a titularidade 

5 art. 175. incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão, sempre atra�és de licitação, a prestação de ser�iços 
públicos.

 parágrafo único. a lei disporá sobre:
 i – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de ser�iços pú-

blicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as 
condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

 ii – os direitos dos usuários;
 iii – política tarifária;
 iv – a obrigação de manter ser�iço adequado.
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do direito constitucional conferido à união federal, “ex �i legis”, 
enquanto à primeira resta apenas o direito de execução dos ser�iços 
aeroportuários quando não for o caso de delegação a particulares. 

aliás, a outorga de parcelas do patrimônio aeroportuário a parti-
culares não é no�idade alguma, porquanto di�ersas empresas já são 
concessionárias de áreas aeroportuárias, tanto para a exploração 
comercial como para fins operacionais. Para a primeira hipótese, 
são exemplos os inumerá�eis estabelecimentos comerciais, desde 
lojas, cinemas, hotéis e outros do gênero, instalados nos principais 
aeroportos brasileiros. para a segunda, os di�ersos hangares e es-
critórios que abrigam empresas de linhas aéreas, de táxi aéreo e 
outras que têm como escopo a exploração de ser�iços aéreos. em 
todos esses casos, a infraero, como representante legal da união 
federal, outorga aos empresários o direito de utilizar determinadas 
aéreas aeroportuárias pagando-se o preço correspondente, negocia-
do entre as partes interessadas.

forma	de	outorga	das	concessões

a partir da edição da lei de Concessões, em 1995, a lei 8.987, 
deu-se sequencia à disposição programática do art. 175 da Cons-
tituição federal, regulamentando-se a forma de outorga do poder 
público ao particular para a prestação de ser�iços públicos. pade-
cendo de certa rigidez, somente em 2005 ocorreria a sua�ização 
dessas normas mais estritas atra�és da lei n. 11.196. Nela esta-
beleceu-se que pode ha�er a in�ersão da ordem de habilitação e 
apresentação de propostas pelos licitantes interessados na outorga, 
com o oferecimento de lances sucessi�os, ou seja, atra�és de lei-
lão. de qualquer modo, as licitações públicas de�em obedecer as 
normas gerais da lei n. 8.666, de 1993, guardadas as peculiarida-
des da lei de Concessões (8.987/95). Com base nessa legislação, 
a união federal já poderia, há muito tempo, ter obtido o concurso 
dos empreendedores para aprimorar a infraestrutura aeroportuária. 
mas isso não ocorreu.

outra hipótese pre�ista na legislação, principalmente para a so-
lução do elevado déficit nas contas da Infraero em inúmeros aero-
portos, teria sido a aplicação da lei federal de parcerias público 
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pri�adas, a lei n. 11.079, de 2004, possibilitando empreendimen-
tos de construção, reforma, recuperação, melhoramento, ampliação 
de obras e instalações aeroportuárias, bem como de prestação de 
ser�iços que atendessem às condições pre�istas na lei, com o es-
copo de se aprimorar a situação aeroportuária coetânea.

aliás, como ocorre no estado de minas gerais, onde a parceria 
entre a administração estadual e empreendedores pri�ados, como 
prevista na Lei mineira nº 18.038, de 12 de janeiro de 2009, definindo 
as regras e diretrizes para a formalização de contratos ou con�ênios 
entre o estado e a iniciati�a particular, foi pensada como forma de 
se realizar empreendimentos para o desen�ol�imento econômico do 
estado, atra�és da construção ou reforma de aeroportos já existentes. 
mas esta é uma lei mais recente, de âmbito regional, que tampouco 
foi aplicada até o momento, pelo que se tem notícia.

PartIcIPação	estrangeIra

Compulsando-se a legislação �igente, não foi encontrado qual-
quer óbice a que a construção ou a exploração de aeroportos fos-
se outorgada a empresas de capital estrangeiro ou controladas por 
pessoas físicas ou jurídicas estabelecidas no exterior.

Na �erdade, como ocorre em outros países, seria até mesmo 
desejável, para fins de ampliação do quadro de interessados, que 
os editais de licitação para a concessão de aeroportos brasileiros 
pudessem pre�er a participação de empresas especializadas de ori-
gem estrangeira, inclusi�e atra�és de consórcios com empresários 
brasileiros. é e�idente que a disputa ganharia muito mais compe-
titi�idade, ampliando as �antagens econômicas oferecidas pelos 
disputantes, inclusi�e no que concerne à qualidade dos ser�iços 
oferecidos, baseados em critérios de excelência desen�ol�idos e 
aceitos no plano internacional.

conclusões

os aeroportos brasileiros se encontram em condições de conser-
�ação e funcionalidade muito precárias. a infraero �em se mostrando 
pouco eficiente em administrar esse enorme e importante patrimônio 
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público. a urgência de se implantarem melhorias é e�idente, pois o 
país, bre�emente, sediará dois importantes e�entos desporti�os que 
aumentarão sobremaneira o afluxo de turistas e expandirá exponen-
cialmente o público usuário dos aeroportos, que não são apenas os 
passageiros. Já se sabe que, a despeito da ojeriza que a pala�ra pri�a-
tização causa aos atuais titulares do go�erno federal, existem algu-
mas idéias neste sentido que já se encontram em curso. Notícias pu-
blicadas na imprensa dão conta que algumas empreiteiras estudam, 
em parceria e com o beneplácito do go�erno federal, construir um 
no�o aeroporto internacional nos arredores da cidade de são paulo. 
o aeroporto de são gonçalo do amarante, nos arredores de Natal, 
também é uma possibilidade de inter�enção da iniciati�a pri�ada 
que conta com a apro�ação do go�erno federal, tendo sido este ob-
jeto do primeiro edital de concorrência pública para a exploração do 
setor aeroportuário já di�ulgado pela união. 

a par de tudo isso, não se pode recomendar que a sociedade 
brasileira continue a assistir passi�amente a ampliação do núme-
ro de passageiros de a�iões, que hoje é quase maior do que os de 
ônibus, com média de tarifas bastante próximas, sem que nada seja 
feito pelas autoridades para proporcionar maior conforto e segu-
rança. o mínimo que se pode fazer é a abertura de oportunidades 
para in�estimentos pri�ados para contrabalançar a carência de re-
cursos financeiros da Infraero, seja através de concessões para a 
exploração de terminais aeroportuários, seja atra�és de parcerias 
público pri�adas.

as experiências já realizadas em outros países são muito bem 
sucedidas. é o que ocorre com o aeroporto internacional de Co-
penhagen, cuja administração e exploração foram pri�atizadas no 
ano de 1994, por determinação do Parlamento dinamarquês. A efi-
ciência da gestão pri�ada se mostrou muito maior a ponto de ele�ar 
as receitas e tornar o negócio lucrati�o ou supera�itário em poucos 
anos. ademais, os índices de pontualidade dos pousos e decola-
gens nesse aeródromo chegam a 95%, enquanto os de Congonhas, 
por exemplo, não ultrapassam 45% (dados do ano passado). em 
2007 o aeroporto internacional de Copenhagen te�e mo�imento 
de 22 milhões de passageiros, com projeção de aumento para 30 
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milhões em 2015. as reclamações apresentadas pelos usuários de 
suas bonitas e funcionais instalações são reduzidas, pelo que se tem 
notícia.

outro exemplo emblemático é o do aeroporto internacional de 
lima, no peru, cuja administração foi transferida ao grupo pri�a-
do fraport ag – frankfurt airport ser�ices worldwide, de origem 
alemã, que também administra os aeroportos de frankfurt, lima, 
Cairo e dacar. Considerado, hodiernamente, o melhor aeroporto 
da américa latina, nem de longe lembra o acanhado terminal de 
passageiros que foi assumido pelos empresários germânicos, em 
2001, atra�és de concessão outorgada pelas autoridades peruanas. 
formalmente, a empresa lima airport partners possui o direito de 
operação e exploração do aeroporto internacional Jorge Cha�ez, 
atra�és de concessão outorgada pelo ministério dos transportes 
e Comunicações do peru. tal concessão é �álida até 2.031, com 
reno�ação automática até 2.041, sendo a metade da receita bruta 
auferida com a exploração das instalações e facilidades aeroportuá-
rias compartilhada com a autoridade concedente.

para encerrar, de�e ser obser�ado que a agência internacio-
nal Fitch Ratings, no ano de 2011, classificou os aeroportos mais 
mo�imentados do planeta nas categorias “aa” ou superior; “a” 
e “BBB”, como perfis de permanência em grau de investimento. 
Entre os avaliados, 13% figuraram na primeira categoria (“AA”); 
70% na segunda (“a”) e 14% na terceira categoria (“BBB”); 3% 
ficaram abaixo das 3 categorias ou abaixo do chamado grau de in-
vestimento, sem classificação. Exemplificativamente, mereceram 
classificação “AA” os Aeroportos Internacionais de Los Angeles, 
orlando e áfrica do sul; “a” os de paris (Charles de gaulle), lon-
dres (Heathrow) e Miami. Na categoria “BBB” figuraram os Aero-
portos internacionais de aruba, lima (peru), londres (gatwick) e 
sidney (austrália). Nenhum aeroporto brasileiro pôde ser a�aliado 
positi�amente.

 * * *
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Natureza e Efeitos da Confissão e renúncia 
em Matéria tributária

tathiana de souza pedrosa1

paulo Honório de Castro Junior2

1.	 Introdução

A confissão, no direito tributário, realiza-se sob diferentes for-
mas, ocorrendo mais corriqueiramente por meio dos termos de de-
claração produzidos pelo próprio contribuinte, como, por exemplo, 
a dCtf (declaração de débitos e Créditos tributários federais) e 
a gfip (guia de recolhimento do fgts e de informações à pre�i-
dência Social), ou, ainda, pelos parcelamentos fiscais, os quais de-
sempenham relevante papel na realização da gestão fiscal respon-
sá�el, nos termos do art. 583 da lei Complementar nº 101/2000.

o enfoque desse artigo se �olta para as legislações que regem 
os parcelamentos tributários, as quais trazem consigo exigências 
para que o contribuinte possa fazer jus ao benefício concedido pelo 
Fisco, dentre elas, a confissão irretratável e irrevogável do débito 
tributário objeto do pedido de parcelamento e a renúncia ao direito 
de resistir à pretensão fiscal.

1 pós-graduada mBa em direito tributário pela fundação getúlio vargas (fgv). 
graduada em direito pela fundação mineira de educação e Cultura (fumeC).

2 graduando em direito pela uni�ersidade federal de minas gerais.
3 art. 58. a prestação de contas e�idenciará o desempenho da arrecadação em re-

lação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização 
das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas ins-
tâncias administrati�a e judicial, bem como as demais medidas para incremento 
das receitas tributárias e de contribuições.
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a problemática surge, inicialmente, em �irtude da expressão 
“confissão irretratável e irrevogável”. Tal questão se torna relevan-
te, uma vez que, se admitidas tais condições, se estará afirmando 
que o contribuinte, uma �ez optado pelo parcelamento, jamais po-
deria questioná-lo, administrati�a ou judicialmente, independente-
mente da moti�ação para tal. 

por outro lado, as exigências de “renúncia às alegações de di-
reito”, ao “direito à jurisdição”, ou “ao direito sobre o qual se funda 
a ação”, requerem sérias ponderações por parte da doutrina, so-
bretudo na hipótese de inclusão de crédito tributário ilegal ou in-
constitucional em parcelamento tributário. quais os efeitos dessas 
espécies de renúncia? 

em torno dessa discussão, rele�ante não só na doutrina, mas 
também perante os tribunais superiores, girará o presente artigo.

2.	 natureza	jurídIca	e	os	efeItos	da	confIssão

No Direito Civil, a confissão pode criar obrigação para aque-
le que confessa. assim, apesar de tal obrigação ad�ir da lei, há 
necessariamente que ocorrer com manifestação �álida da �ontade 
daquele que a ela se �incula. 

em relação ao direito tributário, a obrigação nasce independen-
temente da manifestação da �ontade, sendo necessária a existência 
de norma definidora da hipótese abstrata que, se e quando ocorrer 
no plano fático, fará surgir a obrigação tributária, a qual �incula 
tanto o sujeito passi�o como o sujeito ati�o, obrigando-o a lançar e 
a cobrar o tributo respecti�o.

a respeito da obrigação tributária, leciona paulo de Barros de 
Car�alho (2009, p. 493):

daí dizer-se que a incidência da regra faz nascer o �ínculo entre 
sujeitos de direito, por força da imputação normati�a. e a norma 
tributária não refoge desse quadro de atuação, que é uni�ersal, �a-
lendo para todo o espaço e para todo o tempo histórico.

Como decorrência do acontecimento do e�ento pre�isto hipoteti-
camente na norma tributária, instala-se o fato, constituído pela lin-
guagem competente, irradiando-se o efeito jurídico próprio, qual 
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seja, o liame abstrato, mediante o qual uma pessoa na qualidade 
de sujeito ativo, ficará investida do direito subjetivo de exigir de 
outra, chamada de sujeito passi�o, o cumprimento de determinada 
prestação pecuniária.

Assim, o requisito da vontade, exigido para constituir a confissão 
como obrigação no direito ci�il, é irrele�ante quando aplicado no direi-
to tributário, �isto que a obrigação tributária decorre de lei, conforme 
estabelecido pelo próprio Código tributário Nacional, em seu art. 3º.

Nesse contexto, no entendimento de Hugo de Brito machado, a 
confissão tem natureza jurídica de meio de prova e possui apenas o 
efeito de in�erter o onus probandi. Consequentemente, não há que 
se falar na sua irretratabilidade, entendida como a impossibilida-
de de o contribuinte �ir a manifestar arrependimento, deixando de 
pagar a dívida confessada (MACHADO, 2008, p. 34). A confissão 
pura e simples é sempre retratá�el.  

ainda na �isão do professor Hugo de Brito machado (2008, p. 35) 
sobre a confissão, verifica-se que esta diz respeito a fatos, ou seja, o 
sujeito apenas tem o poder de confessar fatos, e fatos apenas, estes des-
pro�idos de conteúdo jurídico:

Na confissão é afirmada a existência, a inexistência ou o modo de 
ser de um fato. é um meio de pro�a e não um elemento constituti-
�o de um direito. o elemento constituti�o de direito é o fato. Não 
a prova deste. Por isso mesmo a confissão pura e simples é sempre 
retratá�el, porque a existência, a inexistência ou o modo de ser 
do fato pode sempre ser pro�ado por outros meios, e a �erdadeira 
existência, ou inexistência, ou modo de ser do fato é que importa 
na formação do direito. 

assim, no que diz respeito à obrigação tributária, que decorre 
da concretização de fatos descritos como hipóteses de incidência 
na lei, é razoá�el admitir-se que as partes têm sempre o direito de 
a�eriguar se realmente ocorreram os fatos descritos, em �ista da 
possibilidade de ter ocorrido algum erro.

Dessa forma, verifica-se que a confissão não se refere à obrigação 
tributária, sendo que esta decorre da lei, mas, ao incidir a norma sobre 
o fato, constituindo o crédito tributário, iguala-se, assim, a confissão às 
declarações tributárias contidas em gfip, gia, dCtf e etc.
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o crédito tributário constituído pode ser re�isto por força do art. 
145, iii, do CtN, desde que obser�ados os requisitos do art. 149, do 
mesmo diploma, o qual prescre�e em seu inciso iv que se “compro-
ve falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido 
na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória”

A confissão, nesse caso, trata-se de uma imposição legal, de 
um ato �inculado, de modo que a re�isão de�e ser feita também 
nos casos em que dela resultar efeitos benéficos ao contribuinte, 
ou seja, redução do tributo de�ido. o contribuinte tem o direito de 
retificar e ver retificada pela Fiscalização a informação fornecida 
com erro, mesmo quando dessa retificação resultar a redução do 
tributo de�ido.

Nesse sentido, a confissão não possui efeitos de irretratabili-
dade, como quis o legislador ao instituir as leis de parcelamento 
atualmente em vigor no ordenamento jurídico. Ao contrário, verifi-
ca-se que a confissão pura e simples é sempre retratável.

Entretanto, entende Amaral Santos (1981, p. 415) que a confis-
são só pode ser retratá�el se hou�er erro de fato, mas não por ter 
ocorrido erro de direito:

o erro de direito não constitui fundamento para a re�ogação da 
confissão. Considerando que esta reconhece a verdade dos fatos, 
não do direito, a doutrina repele a sua re�ogabilidade por erro re-
ferente a este precisamente por nada ter a confissão com as afir-
mações jurídicas. 

Ha�erá erro de direito nas hipóteses em que o tributo cobrado não 
possuir suporte de �alidade em lei formalmente editada pelo poder 
legislati�o; ou quando, em que pese existir lei formal que aparente-
mente confira legitimidade ao tributo, seja esta inconstitucional; ou, 
ainda, pela errônea �aloração dos fatos à norma legal aplicá�el. em 
relação ao erro de fato, este ocorrerá quando o contexto fático subja-
cente à incidência tributária for equi�ocadamente apurado e declara-
do pelo contribuinte (ao proceder ao chamado auto-lançamento), bem 
como quando a autoridade fiscal, ao lançar o tributo, partir de pre-
missas fáticas incompatí�eis com os e�entos efeti�amente ocorridos. 

assim, não se admite no ordenamento jurídico a irretratabili-
dade absoluta da confissão, porque desta, quando feita com erro 
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quanto aos fatos, pode resultar uma obrigação que não nasceu do 
fato gerador respectivo, mas da confissão.

A confissão recai tão somente sobre fatos e, por essa razão, a 
sua re�ogação somente poderá ocorrer quando recair sobre a exis-
tência de erro de fato. Nesse sentido, verifica-se o entendimento 
do ministro mauro Campbell marques, do superior tribunal de 
Justiça, no recurso especial nº 1.133.027:

por esta outra ótica, agora sim aplicá�el a jurisprudência da pri-
meira turma in�ocada pelo relator ministro luiz fux, no sentido 
de que a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser 
in�alidada quando presente defeito causador de nulidade do ato 
jurídico (�.g. erro, dolo, simulação ou fraude).

[...]

desta forma, em homenagem ao princípio da �erdade material e, 
por �islumbrar na hipótese a existência de defeito acusador de nu-
lidade do ato jurídico – qual seja: erro de fato, entendo que a con-
fissão deve ser invalidada. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
resp nº 1.133.027/sp. rel. ministro luiz fux. rel. p/ acórdão 
ministro mauro Campbell marques. primeira seção. Julgado em 
13/10/2010. DJe, 16 mar. 2011)

A confissão em direito tributário, ao constituir o suposto cré-
dito, ad�indo da norma geral e abstrata contida na hipótese de in-
cidência (obrigação tributária) é retratá�el, sendo possí�el a sua 
re�ogação em �irtude da pro�a da existência de erro de fato, con-
sistente na incongruência verificada entre o teor da confissão e os 
e�entos efeti�amente ocorridos. 

3.	 natureza	e	efeItos	da	renÚncIa	a	dIreItos	
em	matérIa	trIbutárIa

as leis instituidoras de parcelamentos tributários exigem do 
contribuinte, ao aderir à anistia, a confissão irrevogável e irretra-
tá�el de dí�ida, bem como a determinação de renúncia ao direito 
sobre o qual se funda o processo judicial ou administrati�o ou às 
alegações de direito suscitadas no feito respecti�o. desse modo, 
mostra-se pertinente tecer alguns comentários sobre os efeitos da 
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renúncia a tais direitos, principalmente em face das seguintes in-
dagações:

 i) existem diferenças entre renunciar às alegações de direito 
suscitadas no curso da ação e renunciar ao próprio direito 
material em que esta se funda? quais as diferenças e seus 
respecti�os efeitos?

 ii) é possí�el a rediscussão judicial do débito a cujo respeito se te-
nha renunciado às alegações de direito suscitadas anteriormente 
ou mesmo ao próprio direito material? em quais hipóteses?

Confissão e renúncia não se confundem, posto que a confissão, 
como o reconhecimento de uma �erdade, se dá apenas com rela-
ção aos fatos, sujeitos à �aloração pelo direito, que determinará suas 
consequências. Ou seja, a confissão é categoria de prova, a qual deve 
ser �alorada juridicamente pelo magistrado ou pela administração 
fazendária. portanto, confessar fato não se confunde com renunciar 
a direito. Tanto é assim que a prova consistente na confissão pode ser 
re�ogada com base em erro de fato, como consolidado pelo superior 
tribunal de Justiça, mas nunca com base em erro de direito. 

a respeito do direito, quando disponí�el, é facultado à par-
te a ele renunciar, nunca confessá-lo, uma �ez que não cabe ao 
contribuinte, no curso de ação judicial, dizer o direito aplicá�el a 
determinado fato. a �aloração jurídica do fato cabe aos poderes 
executi�o e Judiciário. ao executi�o apenas quando promo�e con-
trole interno de legalidade por meio do processo administrati�o, 
até que se consolide definitivamente o crédito tributário. Depois, 
cumpre exclusi�amente ao poder Judiciário �alorar os fatos, atri-
buindo-lhes suas consequências. Como bem salienta Hugo de Brito 
machado (2008, p. 35): “A confissão reside no mundo dos fatos, 
enquanto a renúncia reside no mundo do direito, onde os fatos já 
estão juridicamente qualificados”.

portanto, sendo incontro�ersos os fatos na demanda e ha�endo 
manifestação do contribuinte anuindo com a incidência de tributo 
em face da ocorrência do respecti�o fato gerador (subsunção do 
fato à norma), não está ele emitindo confissão, mas, sim, verdadei-
ra renúncia à sua pretensão jurídica. 
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Estabelecidas as diferenças entre confissão e renúncia, cumpre-
nos distinguir esta em três espécies, segundo os objeti�os do presen-
te trabalho: ao direito de ação; às alegações de direito; e ao próprio 
direito material. o elemento comum a todas é a renúncia a direitos. 
Contudo, cada espécie de renúncia possui diferentes abrangências, 
sendo imprescindí�el conhecê-las para melhor compreender a qual 
direito efeti�amente corresponde cada espécie de renúncia.

as leis que instituem parcelamentos tributários, com anistia de 
juros e multa, estabelecem exigências de desistência da ação, confis-
são irretratá�el e irre�ogá�el e renúncias (por �ezes ao próprio direito 
material, noutras às alegações suscitadas na ação) e, implicitamente, 
ao próprio direito a rediscutir o débito anistiado. este último aspecto 
se justifica, uma vez que, caso fosse exigido que o contribuinte ape-
nas desistisse do feito judicial, seria esse extinto sem resolução do 
mérito, tornando possí�el a propositura de outra ação com o mesmo 
objeto, com base nos arts. 267, viii, e 268 do CpC:

art. 267. extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (redação 
dada pela lei nº 11.232, de 2005)

[...]

vlll – quando o autor desistir da ação;

art. 268. sal�o o disposto no art. 267, v, a extinção do processo 
não obsta a que o autor intente de no�o a ação. a petição inicial, 
toda�ia, não será despachada sem a pro�a do pagamento ou do 
depósito das custas e dos honorários de ad�ogado.

parágrafo único. se o autor der causa, por três �ezes, à extinção 
do processo pelo fundamento pre�isto no no iii do artigo anterior, 
não poderá intentar no�a ação contra o réu com o mesmo objeto, 
ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em 
defesa o seu direito

dessa forma, a posterior discussão do crédito tributário incluí-
do em parcelamento fiscal é coibida por meio da renúncia às ale-
gações de direito sobre as quais se fundam as ações ou ao próprio 
direito material subjacente, atraindo a incidência do disposto no 
art. 269, v, do CpC e, consequentemente, a formação da coisa jul-
gada material:
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art. 269. Ha�erá resolução de mérito: (redação dada pela lei nº 
11.232, de 2005)

[...]

v – quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a 
ação. (redação dada pela lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

Caso o contribuinte que aderisse ao parcelamento, renunciando 
ao direito material, ajuizasse no�a ação com mesmo pedido e cau-
sa de pedir, objeti�ando a anulação do crédito tributário, bastaria 
à fazenda arguir preliminar de coisa julgada em sua contestação 
para que a no�a ação fosse extinta sem resolução do mérito (art. 
267, V, do CPC). Mostra-se razoável e legítimo o interesse fiscal 
em obter do contribuinte o compromisso de não mais discutir o 
crédito anistiado, sob pena de se comprometer a estabilidade do 
programa de parcelamento e, em consequencia, jogar por terra a 
confiança na sua efetividade.

o superior tribunal de Justiça atribui a esta renúncia, confor-
me firmado no EREsp n.º 356.915/RS, o efeito de extinguir o feito 
com resolução do mérito, impossibilitando o ajuizamento de no�a 
demanda que �ise a rediscussão do débito, ao contrário do que se 
opera mediante a simples desistência da ação:

a renúncia ao direito é o ato unilateral com que o autor dispõe 
do direito subjetivo material que afirmara ter, importando a ex-
tinção da própria relação de direito material que da�a causa à 
execução forçada, consubstanciando instituto bem mais amplo 
que a desistência da ação, que opera tão-somente a extinção do 
processo sem resolução do mérito, permanecendo íntegro o di-
reito material, que poderá ser objeto de no�a ação a posteriori. 
(Brasil. superior tribunal de Justiça. eresp nº 356.915/rs. 
rel. ministro luiz fux. primeira seção. Julgado em 22/04/2009. 
DJe, 11 maio 2009)

em contrapartida, não se pode admitir que o fisco �enha a se 
locupletar ilicitamente, exigindo do contribuinte que tenha aderido 
ao parcelamento o recolhimento de tributo ilegal ou inconstitucio-
nal, a pretexto da sua presumível legitimidade. Isso se justifica por 
dois moti�os: o primeiro, por estar a administração pública adstrita 
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aos princípios da legalidade e moralidade, �ide art. 37 da Cf/884; e, 
segundo, dada a própria natureza da obrigação tributária, ex lege, 
razão pela qual não se pode exigir tributo inexistente, posto que 
instituído, majorado ou exigido em desacordo com o ordenamento 
jurídico �igente. a renúncia do contribuinte ao seu direito de resis-
tir à pretensão fiscal não tem o condão de legitimar a incidência de 
tributo ao qual a própria lei não foi capaz de atribuir �alidade.

Nessa hipótese, abre-se ao contribuinte a possibilidade de re-
discutir o débito em juízo, seja por meio de ação anulatória de ato 
jurídico ou ação rescisória, por ser irrenunciá�el o direito à jurisdi-
ção, que figura como cláusula pétrea da Magna Carta, estabelecido 
no art. 5º, xxxiv e xxxv:

art. 5º. todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residen-
tes no país a in�iolabilidade do direito à �ida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

xxxiv – são a todos assegurados, independentemente do paga-
mento de taxas:

a) o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos 
ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de 
direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

xxxv – a lei não excluirá da apreciação do poder Judiciário lesão 
ou ameaça a direito;

Nesse sentido, �aliosa a lição de Hugo de Brito machado (2008, 
p. 36):

em outras pala�ras, é inadmissí�el a exigência de expressa e irretratá-
�el renúncia, pelo contribuinte, do direito de questionar judicialmente 
qualquer exigência fiscal. Se a lei não pode excluir da apreciação do 

4 art. 37. a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da 
união, dos estados, do distrito federal e dos municípios obedecerá aos princí-
pios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, tam-
bém, ao seguinte: (redação dada pela emenda Constitucional nº 19, de 1998)
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poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, com mais razão não se 
pode operar essa exclusão por renúncia do contribuinte. 

o direito à jurisdição é inerente ao estado democrático de di-
reito, haja �ista que, nesse sistema, compete em última instância 
ao poder Judiciário interpretar as normas editadas pelos poderes 
legislati�o e executi�o, inclusi�e mediante a promoção do último 
e definitivo controle de legalidade e constitucionalidade dos seus 
respecti�os atos. vedar o acesso ao poder Judiciário é sub�erter 
a sistemática pre�ista pelo Constituinte para o controle de todo o 
ordenamento jurídico, o que não se pode admitir.

desse modo, a renúncia às alegações de direito ou mesmo ao di-
reito material cuja titularidade se discuta em determinado processo, 
do qual se tenha desistido para aderir à anistia, somente possuirão 
�alidade caso o crédito tributário (ou a parcela deste em discussão, 
decorrente, por exemplo, de majoração de alíquota, alargamento da 
base de cálculo, e etc.) tenha sido também �alidamente instituído. 
Como dito anteriormente, esse fato decorre tanto dos princípios 
que emanam do art. 37 da Cf/88, como da natureza ex lege da 
obrigação tributária. regras estas que não são passí�eis de serem 
suprimidas a pretexto da disponibilidade do direito patrimonial do 
contribuinte.

a respeito da disponibilidade do direito do contribuinte em ma-
téria fiscal, faz-se necessária a diferenciação entre a renúncia “a 
quaisquer alegações de direito” sobre as quais se fundam o proces-
so administrati�o ou judicial e a renúncia ao “direito sobre o qual 
se funda a ação”. obser�e-se que renunciar às alegações de direito 
não significa renunciar ao próprio direito material. Significa, tão 
somente, deixar de resistir à pretensão fiscal, aceitando a incidên-
cia tributária, com o fim específico de adesão a um programa de 
parcelamento tributário. 

Contudo, a jurisprudência do superior tribunal de Justiça atri-
bui à renúncia às alegações de direito o significado de reconhe-
cimento da obrigação tributária, �ide o julgamento do resp n.º 
1.166.842/Ba, do qual destacamos o seguinte trecho:

a mencionada renúncia ao direito de discutir a questão de fundo 
(cobrança do crédito tributário), portanto, equipara-se ao reconhe-
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cimento judicial do débito. (Brasil. superior tribunal de Justi-
ça. resp 1166842/Ba. rel. ministro Herman Benjamin. segunda 
turma. Julgado em 23/03/2010. DJe, 08 abr. 2010)

ocorre que, na hipótese de renúncia “a quaisquer alegações 
de direito” sobre as quais se fundam o processo administrati�o ou 
judicial, o direito a que se está renunciando é apenas o de se de-
fender da imposição fiscal, a qual é presumidamente legítima, em 
razão do princípio da presunção da constitucionalidade das leis ou 
mesmo da correição do procedimento fiscal, do qual é exemplo a 
presunção de certeza e liquidez da Certidão da dí�ida ati�a (art. 
204 do CtN). 

o direito material tributário é irrenunciá�el, seja seu titular a 
fazenda pública ou o contribuinte, uma �ez que, em última instân-
cia, trata-se sempre de direito subjeti�o público. o fato de o contri-
buinte não resistir à pretensão fiscal, em razão da disponibilidade 
do seu patrimônio, não torna legítimo tributo que, em essência, 
legítimo não é, por �ício de inconstitucionalidade ou de ilegalida-
de. oportuna a lição de i�es gandra da sil�a martins e fátima f. 
rodrigues de souza (2010, p. 133-134):

a constituição da obrigação tributária por lei válida, ou seja, 
compatível com a Constituição, é um direito subjetivo público, 
que não é suscetível de renúncia.

o que pode o contribuinte é, de li�re �ontade, tendo em �ista que 
o pagamento de tributo en�ol�e um direito patrimonial, deixar de 
oferecer resistência à pretensão fiscal, quando isso se lhe apresente 
como oportuno e con�eniente. 

[...] a atuação do estado segundo os ditames constitucionais na 
instituição de tributos é direito subjeti�o público, irrenunciá�el, de 
que o direito material do contribuinte é reflexo. 

Como conclusão do exposto, tem-se que a renúncia ao próprio di-
reito material subjacente ao crédito tributário é, na �erdade, impossí-
�el de operar-se, por tal direito ser irrenunciá�el. frise-se que o fato de 
o contribuinte dispor do seu direito patrimonial e, como consequente 
lógico, poder optar por não resistir à exigência fiscal, não faz com 
que o tributo incidente, se inconstitucional ou ilegal, pelo simples ato 
da renúncia, ganhe contornos de constitucionalidade ou de legalidade. 
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e�identemente, o ato do contribuinte não tem o condão de suprir �ício 
existente na lei que instituiu o tributo. e isso ocorre porque a obrigação 
tributária tem origem na lei, nunca em atos do sujeito ati�o ou passi�o 
da obrigação. Como bem ensinam diogo leite de Campos e mônica 
leite de Campos (2003, p. 349):

em �irtude do princípio da legalidade as normas tributárias, as 
normas que pre�êem factos jurídicos têm de estar inseridas em leis 
da assembleia da república. Nesta medida, referimos oportuna-
mente que a obrigação tributária é legal, tem origem numa lei.

a respeito da �aloração do ato inconstitucional, o sistema brasilei-
ro, seguindo o norte-americano, adota como regra a nulidade absoluta, 
que é tão somente declarada, jamais constituída. em decorrência dis-
so, são in�álidos todos os efeitos do ato inconstitucional, desde sua 
origem, que assim é declarado com efeitos ex tunc. veja-se, a respeito, 
a doutrina de manoel gonçal�es ferreira filho (2004, p. 62):

a jurisprudência dos tribunais brasileiros e a que importa, a do su-
premo tribunal federal, não di�erge da lição doutrinária. é cons-
tante nos acórdãos desse tribunal a tese de que o ato inconstitucio-
nal é nulo e írrito. assim, tal inconstitucionalidade é meramente 
declarada e disto decorre apenas caber desfazer retroati�amente os 
seus efeitos (ex tunc). 

Corrobora a lição acima o seguinte trecho, extraído do �oto pro-
ferido pelo exmo. min. Celso de mello no julgamento do agra�o 
regimental no agra�o de instrumento n.º 582.280/rJ:

a declaração de inconstitucionalidade re�erte-se, ordinariamente, 
de eficácia “ex tunc” (rtJ 146/461-462 – rtJ 164/506-509), re-
troagindo ao momento em que editado o ato estatal reconhecido in-
constitucional pelo supremo tribunal federal. (Brasil. supremo 
tribunal federal. agrg no ai 582.280/rJ. rel. ministro Celso de 
mello. segunda turma. Julgado em 12/09/2006. DJ, 06 no�. 2006)

a exceção à regra, no que se refere ao controle de constitucio-
nalidade judicial repressi�o, consiste na possibilidade de modula-
ção dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, desde que 
fundada na preser�ação da segurança jurídica ou em excepcional 
interesse social. 
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feitas essas considerações sobre o �alor dado ao ato incons-
titucional no sistema jurídico brasileiro, não há dú�ida que, em 
regra, a rediscussão do crédito tributário a respeito do qual se tenha 
renunciado às alegações de direito, se fundado em norma inconsti-
tucional, é sobremaneira �iabilizada em razão deste se re�estir de 
nulidade absoluta, ou seja, desde a origem. e não há que se cogitar, 
sequer, que o contribuinte somente poderia rediscutir o débito após 
a declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade pelos tribu-
nais superiores. Como �isto, tais �ícios são meramente declara-
dos, nunca constituídos pela decisão judicial. O que significa dizer 
que sempre existiram, �iabilizando que o pleito seja proposto pelo 
próprio contribuinte que tenha aderido ao parcelamento, já que a 
adesão à anistia, na hipótese analisada, é mero efeito de ato editado 
com inconstitucionalidade e, como efeito que é, de�e ser descons-
tituído juntamente com o ato que lhe deu origem.

admitir-se que apenas o contribuinte que não tenha optado por 
incluir determinado débito inconstitucional ou ilegal em parcela-
mento tenha legitimidade para pleitear a sua desconstituição em 
juízo, em razão da inexistência de renúncia às alegações de direito, 
fere também a igualdade tributária (art. 150, ii, da Cf/88). 

sendo o ato inconstitucional, em regra, reconhecido no orde-
namento jurídico brasileiro como nulo desde a origem e, assim, 
declarado pelo Judiciário, tal entendimento mostra-se claramente 
anti-isonômico ao retirar do contribuinte lesado pelos efeitos da 
renúncia o direito de suscitar, ele próprio, o respecti�o incidente de 
inconstitucionalidade. 

ante todo o exposto, conclui-se serem irrenunciá�eis os direi-
tos à jurisdição e ao próprio direito material tributário, dado o seu 
caráter subjeti�o público, sem que tal constatação negue aplicação 
ao entendimento firmado pelas Cortes Superiores no sentido de ser 
legítima a disponibilidade do direito patrimonial do contribuinte, 
refletida na renúncia de resistir à pretensão fiscal. Tais constatações 
não afastam, muito pelo contrário, a possibilidade de posterior re-
discussão do crédito tributário flagrantemente ilegal ou inconstitu-
cional, �isto que a renúncia do contribuinte não tem o condão de 
autorizar o estado a se locupletar ilicitamente, tampouco de legiti-
mar tributo ao qual sequer a lei foi capaz de conferir �alidade.
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4.	 meIos	ProcessuaIs	Para	redIscutIr	o	crédIto	
trIbutárIo	Ilegal	ou	InconstItucIonal	
Incluído	em	Parcelamento	fIscal

em relação aos meios processuais para se discutir o crédito tri-
butário incluído em parcelamento fiscal, há três situações a serem 
analisadas, principalmente, a depender do tipo da sentença que 
transitou em julgado em razão da adesão do contribuinte ao parce-
lamento fiscal. 

A primeira consiste em que a adesão ao parcelamento fiscal se-
ria fato super�eniente ao ajuizamento da ação, apto a atrair a apli-
cação do art. 462 do CpC, que assim dispõe:

art. 462. se, depois da propositura da ação, algum fato constitu-
tivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da 
lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a reque-
rimento da parte, no momento de proferir a sentença. (redação 
dada pela lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

desse modo, a super�eniência da adesão ao parcelamento (es-
tritamente na hipótese de ainda não ter sido prolatada sentença de 
mérito) implicaria a perda do objeto da ação, por falta de interesse 
de agir, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos 
termos do art. 267, vi do CpC:

art. 267. extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (redação 
dada pela lei nº 11.232, de 2005)

[...]

vl – quando não concorrer qualquer das condições da ação, como 
a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse 
processual;

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, 
na hipótese de adesão do contribuinte a parcelamento fiscal, o feito 
somente pode ser sentenciado com base no supratranscrito art. 267, 
vi, do CpC nos casos em que inexista nos autos a sua renúncia “ao 
direito sobre o qual se funda a ação”:

proCessual Civil. emBargos de deClaração. 
erro material. oCorrêNCia. reCurso espeCial iN-
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terposto pela fazeNda NaCioNal. adesão da em-
presa reCorrida à programa de parCelameNto. 
ausêNCia de reNúNCia expressa ao direito soBre 
o qual se fuNda a ação. extiNção do feito sem 
resolução do mérito. preCedeNte regido pela 
sistemátiCa do art.

[...]

2. ao informar que a empresa ha�ia aderido ao programa, o fisco 
pleiteou a extinção do feito com resolução do mérito, na forma do 
art. 269, v, do CpC, pedido esse que foi indeferido em razão do 
entendimento desta Corte, adotado em sede de recurso repetiti�o 
(resp n. 1.124.420/mg), no sentido da necessidade de manifes-
tação expressa da autora quanto à renúncia ao direito sobre o qual 
se funda a ação. dessa forma, inexistindo tal renúncia expressa, 
não há que se falar em extinção do feito com resolução do mérito. 
Contudo, é de se reconhecer que subsiste o interesse recursal do 
fisco no caso, �isto que, se o recurso especial apenas for consi-
derado prejudicado, operar-se-á o trânsito em julgado do acórdão 
proferido pelo tribunal regional cuja conclusão foi desfa�orá�el 
à pretensão fazendária.

3. Considerando-se que a adesão da empresa ao programa de par-
celamento é fato incontro�erso nos autos, é de se extinguir o pre-
sente feito sem resolução de mérito, medida que se impõe em face 
da ausência de interesse processual da empresa autora do mandado 
de segurança do qual se originou o presente recurso. registre-se 
que, por se tratar de mandado de segurança, não há que se falar em 
condenação em honorários ad�ocatícios (súmula n. 105/stJ).

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, 
para extinguir o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 
267, vi, do CpC.

(Brasil. superior tribunal de Justiça. edcl no agrg no resp 
1041985/rs. rel. ministro mauro Campbell marques. segunda 
turma. Julgado em 28/09/2010. DJe, 15 out. 2010)

Nessa primeira situação, portanto, não se verifica a possibilida-
de de ajuizamento de ação rescisória, de�endo o contribuinte plei-
tear a anulação do crédito tributário por meio da ação anulatória, já 
que não há qualquer óbice a no�o intento judicial do pleito, pelas 
razões expostas anteriormente. 
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Na segunda situação, verifica-se que, além da confissão de dí-
�ida e pedido de desistência, há a renúncia às alegações de direito 
suscitadas no curso da ação ou ao direito sobre o qual esta se funda, 
extinguindo-se o processo com resolução do mérito, por força do 
art. 269, v, do CpC:

art. 269. Ha�erá resolução de mérito: (redação dada pela lei nº 
11.232, de 2005)

[...]

v – quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a 
ação. (redação dada pela lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

Nessa hipótese, a doutrina se di�ide em duas correntes, sen-
do que o posicionamento majoritário tem admitido que a adesão 
a parcelamento fiscal consista em transação tributária, conforme 
art. 171 do CtN5. desse modo, no caso de extinção da ação com 
resolução do mérito, em razão da renúncia ao direito sobre o qual 
se funda a ação, se apresentaria adequada a sua desconstituição por 
ação rescisória, ajuizada com base no art. 485, viii, do CpC:

art. 485. a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser 
rescindida quando:

[...]

VIII – houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou 
transação, em que se baseou a sentença;

assim, caso a sentença tenha incorporado a composição como 
se fosse solução dada ao feito pelo Juízo, mostra-se cabí�el a ação 
rescisória, com base no art. 485, viii, do CpC, uma �ez que efeti-
�amente analisado o mérito da contenda pelo magistrado.

por outro lado, caso a sentença tenha se limitado tão somente a 
declarar homologada a transação celebrada, seria aplicá�el ao caso 
o art. 486 do mesmo diploma, que assim dispõe:

5 art. 171. a lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ati�o 
e passi�o da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões 
mútuas, importe em determinação de litígio e conseqüente extinção de crédito 
tributário.
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art. 486. os atos judiciais, que não dependem de sentença, ou 
em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, 
como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei ci�il.

a sentença meramente homologatória, como os demais atos ju-
rídicos processuais, assim como os atos jurídicos em geral, rescin-
de-se �ia ação anulatória e, nesse caso, a ação anulatória se dirige 
ao conteúdo do ato homologado. 

Nesse sentido, confira-se o julgado abaixo do Superior Tribunal 
de Justiça:

direito processual Ci�il. transação homologada. desconstituição 
do negócio jurídico. CpC, art. 486.

i. é cabí�el a ação do art. 486 do Código de processo Ci�il quando 
a parte, alegando �ícios que in�alidariam os atos jurídicos em ge-
ral, procura desconstituir o próprio ato homologado, não a senten-
ça homologatória. No caso concreto, a sentença é simplesmente 
homologatória de transação, não a pre�ista no art. 485, viii, do 
CpC, que regula a desconstituição de decisão cujas conclusões se 
baseiam em transação.

ii. recurso especial conhecido e pro�ido.

(Brasil. superior tribunal de Justiça. resp 151.870/sp. rel. 
ministro antônio de pádua ribeiro. terceira turma. Julgado em 
19 maio 2005. dJ, 13 jun. 2005, p. 287)

o supremo tribunal federal já chegou a se posicionar sob a 
matéria em análise, sendo que em face das restrições de admis-
sibilidade de recursos extraordinários que �ersem sobre o tema, 
atualmente inexistem no�os julgamentos a respeito:

ação oBJetivaNdo a aNulação de traNsação Ho-
mologada JudiCialmeNte. apliCação do art. 486 
do Código de proCesso Civil. Não viNga a alega-
ção de afroNta aos arts. 269, iNC. iii e 485, iNC. viii, 
do iNvoCado diploma. a seNteNça simplesmeNte 
Homologatoria de traNsação, apeNas formali-
za o ato resultaNte da voNtade das partes. Na 
espéCie, a ação Não e CoNtra a seNteNça, que se 
restriNge a Homologação, em que Não Há um 
CoNteudo deCisorio próprio do Juiz. iNsurge-se 

Livro 1.indb   475 23/11/2011   15:27:09



o direito empresarial atual

476

a autora CoNtra o que foi oBJeto da maNifesta-
ção de voNtade das partes, a propria traNsação, 
alegaNdo víCio de Coação. quaNdo a seNteNça 
Não apreCia o mérito do NegóCio JurídiCo de di-
reito material, e simplesmeNte Homologatoria, 
Não eNseJaNdo a ação resCisória. a ação para 
desCoNstituir-se a traNsação Homologada e 
a Comum, de Nulidade ou aNulatoria ( art. 486 
do Código proC. Civil). dissidio JurisprudeNCial 
Não Comprovado, Nos termos da súmula 291. re-
Curso extraordiNário Não CoNHeCido.

(Brasil. supremo tribunal federal. re 101303. relator(a): 
min. djaci falcão. segunda turma. Julgado em 11/06/1985. DJ, 
28 fe�. 1986)

Por fim, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça 
tem julgado extintas sem resolução de mérito, por ausência de nexo 
lógico entre o pedido e a causa de pedir, as ações rescisórias ajui-
zadas com base na declaração de inconstitucionalidade de norma 
pelo supremo tribunal federal, �alendo-se do permissi�o do art. 
485, viii, do CpC:

proCessual Civil. ação resCisória. deCisão que 
Homologa reNúNCia ao direito soB o qual se 
fuNda a ação. superveNieNte eNteNdimeNto do 
stf ao deClarar a iNCoNstituCioNalidade do 
ART. 3º, § 1º, DA LEI 9.718/1998 . AUSÊNCIA DE NEXO LÓ-
giCo eNtre o que se pede e a Causa de pedir. iNép-
Cia da iNiCial.

1. A Primeira Seção do STJ firmou entendimento de que é de ser 
reconhecida a inépcia da petição inicial, com a extinção do pro-
cesso sem julgamento de mérito (art. 295, i, c/c o parágrafo único, 
ii, do CpC), quando e�idenciada a ausência de nexo lógico entre o 
pedido (rescisão da decisão homologatória da renúncia ao direito 
sob o qual se funda a ação) e a causa de pedir (inconstitucionalida-
de da alteração da base de cálculo da Cofins/PIS).

2. agra�o regimental não pro�ido.

(Brasil. superior tribunal de Justiça. agrg no ag 1151417/rJ. 
rel. ministro Herman Benjamin. segunda turma. Julgado em 
06/10/2009. DJe, 05 no�. 2009)
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entretanto, conforme se depreende da fundamentação de tais 
decisões, o entendimento decorre de ter se limitado o Juízo, ao 
chancelar a renúncia ao direito, a simples homologação da transa-
ção, não contendo qualquer elemento concernente ao direito mate-
rial subjacente ao crédito tributário passí�el de ser atacado pela �ia 
rescisória. 

5.	 conclusão

A exigência de confissão de dívida, constante nas leis que insti-
tuem os parcelamentos tributários, é sempre retratá�el, haja �ista a sua 
natureza de meio de prova. Como ato da vontade, a confissão não faz 
surgir a obrigação tributária, que tem origem apenas na lei. assim, 
pode ser re�ogada em �irtude da pro�a da existência de erro de fato. 

são irrenunciá�eis os direitos à jurisdição e ao próprio direito 
material tributário, dado o seu caráter subjeti�o público, o que não 
confronta, de modo algum, o entendimento firmado pelas Cortes 
superiores no sentido de ser legítima a disponibilidade do direito 
patrimonial do contribuinte, refletida na renúncia de resistir à pre-
tensão fiscal. 

tais constatações demonstram a efeti�a possibilidade de ser re-
�ista a inclusão do crédito tributário sem fato gerador correspon-
dente, flagrantemente ilegal ou inconstitucional nos programas de 
parcelamento tributário, uma vez que a confissão de dívida (sempre 
retratá�el) e a renúncia do contribuinte não possuem o condão de 
autorizar o estado a se locupletar ilicitamente, tampouco de legiti-
mar tributo cujo fato gerador não tenha ocorrido, ou a respeito do 
qual sequer a lei foi capaz de conferir �alidade.
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