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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar algumas questões sobre a 

reintrodução do contencioso administrativo no ordenamento jurídico do Brasil. Considera-se 

possível a criação de uma justiça administrativa previdenciária, integrante do Poder 

Executivo, situada, organicamente, na estrutura do Instituto Nacional do Seguro Social, com 

atribuição ao Poder Judiciário de fiscalização das decisões da referida justiça administrativa, 

por meio de recurso ou, em casos especiais, de ação autônoma de impugnação, como forma 

de se prestigiar o acesso a uma ordem jurídica justa. Com a presente proposta, pretende-se 

reduzir o número de ações em tramitação nos juizados especiais federais e nas varas federais e 

tornar o julgamento das causas relativas a benefícios da previdência social mais célere, de 

modo a se cumprir o comando constitucional que estabelece como direito fundamental a 

duração razoável dos processos. A conclusão a que se chegou, com o presente trabalho, é a de 

que o contencioso administrativo previdenciário, com poderes jurisdicionais, integrante da 

estrutura do Instituto Nacional do Seguro social, é compatível com a ordem constitucional 

vigente e essencial para a garantia de uma tutela jurídica efetiva. 

 

Palavras-chave: Reintrodução do contencioso administrativo. Justiça administrativa 

previdenciária. Acesso à Justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT  

  

This thesis aims to present some issues on the reintroduction of administrative 

litigation into the Brazilian legal system. The thesis holds that it is possible to create a social 

security administrative court as part of the Executive, organically situated within the structure 

of the National Institute of Social Security (Instituto Nacional do Seguro Social). It would 

enable the Judiciary to review the decisions of the aforementioned administrative court, by 

filing an appeal or, in special cases, by filing an autonomous challenge action, as a way to 

honor access to a fair legal system. Thus, this proposal is meant to reduce the number of 

ongoing lawsuits in Federal Special Courts and other Federal Courts, and to expedite trials 

involving social security benefits in order to fulfill the constitutional rule that establishes the 

reasonable length of proceedings as a fundamental right. The thesis reaches the conclusion 

that a social security administrative court endowed with jurisdictional powers, as part of the 

structure of the National Institute of Social Security (Instituto Nacional do Seguro Social), is 

compatible with the current constitutional order and is essential for ensuring effective judicial 

oversight. 

  

Keywords: Reintroduction of administrative litigation. Social Security Administrative Justice. 
Court Access. 
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INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com a ineficiência da Justiça é manifesta há muitos 

anos, em vários países, notadamente nas décadas de 1970 e 1980, com 

diversas publicações de estudos científ icos de sociólogos, cientistas polít icos, 

juristas. No campo do Direito, com base em visão interdisciplinar, havia 

preocupação em se tornar efetivo o acesso à justiça1, com a remoção dos 

obstáculos de ordem econômica, social, jurídica e cultural que l imitavam o 

acesso equitativo dos cidadãos aos órgãos encarregados de administrar a 

justiça.2 

O problema da duração do processo não é exclusivamente brasileiro, 

é um fenômeno universal. Segundo José Carlos Barbosa Moreira3, na Itália, 

um processo na área cível, perante a jurisdição comum, conforme relatório 

apresentado em 1998, t inha duração média de quatro anos; no Japão, o 

processo durava anos na primeira instância e décadas, até decisão final, na 

Corte Suprema; da mesma forma, nos Estados Unidos da América, um 

processo na primeira instância chegava a durar, em média, de três a cinco 

anos. 

 
Em mui tos países as partes que buscam uma solução judic ia l  
precisam esperar do is ou t rês anos, ou mais,  por uma decisão 
exequível. Os efe i tos dessa delonga,  especia lmente se considerados 
os índices de inf lação,  podem ser devastadores. E la aumenta os 
custos para as partes e pressiona os economicamente f racos a 
abandonar suas causas, ou aceitar  acordos por va lores muito  
infer io res àqueles a que ter iam direi to.  A Convenção Europeia 
para a Proteção dos Direi tos Humanos e Liberdades Fundamentais 
reconhece, exp l ic i tamente,  no art igo 6º ,  parágrafo 1º ,  que a Just iça 
que não cumpre suas funções dentro de “um tempo razoável”  é,  para 
mui tas pessoas, uma Just iça inacessível.  (gr i fo nosso).4 

 

                                                 
1   Para detalhes sobre o  assunto,  consul tar :  CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro .  Acesso à 

Just iça:  ju izados especiais cíveis e ação c iv i l  públ ica:  uma nova s is tematização da 
teoria gera l  do processo.  Rio de Janeiro : Forense, 2003, p.  44.  

2  Nesse sent ido, as “ondas de reformas” vo l tadas à promoção do acesso à just iça.  
CAPPELLETTI,  Mauro;  GARTH, Bryant.  Acesso à Just iça.  Tradução de El len Gracie 
Northf leet.  Porto  Alegre: Fabr is,  1988.  

3  MOREIRA, José Car los Barbosa.  Temas de d i rei to processual:  o i tava série.  Antec ipação 
da tute la:  a lgumas questões controvert idas. São Paulo: Saraiva,  2004, p.  2-3.  

4  CAPPELLETTI,  Mauro; GARTH, Bryant.  Acesso à Just iça.  Tradução de El len Gracie 
Northf leet.  Porto  Alegre: Fabr is,  1988, p.  20.  
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No Brasil,  os relatórios do Conselho Nacional de Justiça, órgão do 

Judiciário criado pela Emenda Constitucional n. 45/2004 à Constituição 

Federal de 1988, revelam o aumento da l i t igiosidade desde o ano de 2009, 

fato que compromete a entrega da prestação jurisdicional em tempo razoável, 

notadamente nos juizados especiais federais. 

A quantidade de processos ajuizados nos diversos órgãos do 

Judiciário é superior ao de sentenças proferidas e de processos encerrados 

(“baixados”). Ademais, não se consegue nem mesmo manter o equilíbrio entre 

processos encerrados (“baixados”) e processos novos (“ajuizados”). Tais 

assertivas constam do Relatório “Just iça em números 2013, ano-base 2012” do 

Conselho Nacional de Justiça: 

 
O total  de processos em trami tação no Poder  Judiciár io aumenta 
gradat ivamente desde o ano de 2009, quando era de 83,4 mi lhões de 
processos, a té at ingir  a trami tação de 92,2 mi lhões de processos em 
2012, sendo que, destes,  28,2 mi lhões (31%) são casos novos e 64 
mi lhões (69%) estavam pendentes de anos anter iores.5 

 

Os dados estatísticos acima apresentados demonstram que o 

crescimento da demanda no Judiciário não tem permitido que os esforços para 

julgamento e “baixa” de processos sejam suficientes para que se tenha 

prestação jurisdicional mais célere. 

Releva, também, ressaltar que o aumento do número de processos em 

tramitação compromete a celeridade dos processos que já tramitam perante as 

varas federais e os juizados especiais federais. 

Como solução para esse problema, pode-se adotar sistema misto de 

jurisdição, com criação de uma just iça administrativa previdenciária, mantida, 

evidentemente, a garantia de acesso ao Judiciário, na fase recursal, ou, antes 

dela, quando houver violação ao devido processo legal no âmbito do 

contencioso administrat ivo. 

A Administração Pública tem por objetivo a real ização do bem 

comum; muitas vezes, porém, ao exercer atividades que lhe são próprias, 

                                                 
5   BRASIL.  Conselho Nacional de Just iça.  Relatório  “Just iça em números 2013, ano-base 

2012” ,  p.  298. Disponível em: <http: / /www.cnj . jus.br /programas-de-a-a-z/ef ic iencia-
modernizacao-e-transparencia/pj - just ica-em-numeros/re lator ios>. Acesso em: 26 out.  
2013. 
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viola direitos dos cidadãos. Cabe ao Judiciário, por meio de ação judicial , o 

controle dos atos administrativos. Esse controle é intenso no Brasil; primeiro, 

porque se adota o sistema de jurisdição una; segundo, porque grande número 

de processos tem como lit igantes o Poder Público e o Instituto Nacional do 

Seguro Social, este, réu em, aproximadamente, 70% das causas nos juizados 

especiais federais.6 

Por outro lado, as ações em que o Instituto Nacional do Seguro 

Social é parte têm em comum a repetição de padrões (inicial, contestação, 

sentença, recurso e acórdão) e a previsibi l idade de seu resultado.7 

Esse número excessivo de demandas repetit ivas a envolver o 

Insti tuto Nacional do Seguro Social causa sobrecarga de trabalho nos juizados 

especiais federais e nas varas federais de todo o País e gera morosidade na 

entrega da prestação jurisdicional. 

Não há dúvida de que os juizados especiais foram criados com o 

objetivo de ampliar o acesso à just iça e reduzir a l i t igiosidade contida, ao 

possibil i tar que o Judiciário julgasse demandas reprimidas que, normalmente, 

não seriam deduzidas no juízo ordinário, em razão da sua simplicidade ou do 

ínfimo valor da causa. 

No entanto, se, por um lado, a criação dos juizados especiais 

diminuiu a l i t igiosidade reprimida, por outro lado, contribuiu para a 

l i t igiosidade exacerbada, com o ajuizamento de “bagatelas jurídicas”8, que, 

normalmente, não seriam deduzidas no juízo ordinário. 

                                                 
6   O Inst i tuto Nacional do Seguro Social  ( INSS) é réu em 73% das causas que t rami tam 

nos ju izados especiais federa is,  seguido pela Caixa Econômica Federal (CEF),  com 
15,5% das causas em trami tação nos refer idos ju izados. BOCHENEK, Antônio César.  A 
interação entre t r ibuna is e democrac ia por meio do acesso aos d i re i tos e à just iça:  
anál ise de experiênc ia dos ju izados especia is federa is cíve is brasi le iros. 2012. 546 p.  
Tese (Doutoramento em Direi to,  Just iça e Cidadania no Século XXI) .  Faculdade de 
Economia e Faculdade de Direi to da Universidade de Coimbra, Portugal,  2012. Sér ie 
Monografias do CEJ, v.  15, jan. /abr.  2013. Brasí l ia:  Conselho da Just iça Federa l,  2013,  
563 p. ,  p.  256. Disponível  em: 
<ht tp: / /www2.cj f . jus.br/o js2/ index.php/mono/ar t ic le/v iew/1786/1747>. Acesso em: 15 
jul .  2013.  

7   ALVES,  Rogér io Pacheco. As prerrogat ivas da fazenda púb l ica nas ações co letivas.  Rio 
de Janeiro : Lumen Jur is,  2007. 

8   Isso se dá, pr incipalmente,  em razão da to ta l  gratuidade do processo em pr imeiro grau 
de jur isdição, o  que faz com que mui tas pessoas se aventurem a demandar mesmo não 
tendo razão, sabendo que nada perdem. CÂMARA, Alexandre Frei tas.  Juizados 
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São relevantes os efeitos deletérios da morosidade da justiça:  

desprestígio do Poder Judiciário, exclusão de demandas de cidadãos que têm 

seus direitos violados e que deveriam obter a reparação do dano, mas, ao 

avaliarem custo e beneficio de um processo judicial, acabam adotando 

conduta de conformação ou buscam caminhos alternativos. 

Depreende-se disso que as lesões causadas pelo Poder Público 

(incluída a autarquia federal Inst ituto Nacional do Seguro Social) devem 

receber tratamento diferenciado como, por exemplo, com a adoção de sistema 

obrigatório de contencioso administrativo, em primeira instância, com 

admissão do acesso à justiça de forma subsidiária. 

Após a Revolução Francesa de 1789, ampliou-se o alcance do 

princípio da separação de poderes estatais, com o entendimento de que a 

solução dos l i tígios nos quais a Administração Pública fosse parte não poderia 

ser atribuída ao Poder Judiciário, ante o risco de se criar subordinação de um 

poder estatal ao outro. 

A justiça administrativa, assim entendida como os órgãos estatais, 

separados da jurisdição ordinária, responsáveis pelo julgamento do 

contencioso administrativo, surgiu em 1801, após a Revolução Francesa de 

1789, como parte do Estado de Direito, uma forma de governo na qual a lei se 

situava acima dos homens.9 

Em sentido amplo, a justiça administrat iva, à qual se atribui o 

julgamento de l ide de natureza administrat iva, pode ser exercida pelo Poder 

Judiciário, no sistema de jurisdição una, ou pelo contencioso administrativo, 

no sistema de dualidade de jurisdição. 

De outro lado, o sistema de jurisdição única ou sistema judiciário 

( judicial control) teve origem na Inglaterra e, posteriormente, foi adotado nos 

Estados Unidos da América.10 

                                                                                                                                                         
especia is  c íve is estaduais e federa is:  uma abordagem cr í t ica. 4 .  ed.  Rio de Janeiro:  
Lumen Jur is,  2008, p.  5.  

9 ENTERRÍA, Eduardo Garc ia.  As t ransformações da just iça admin ist rat iva:  da 
sind icab i l idade rest r i ta à p leni tude jur isdic iona l. Be lo Hor izonte:  Fórum, 2010, p.  6.  

10 O pr imeiro  país a adotar a doutr ina de Montesquieu foram os Estados Unidos da 
Amér ica,  a través de sua incorporação na Const i tu ição de Virgín ia em 1776, seguida 
pelas Const i tuições de Massachussetts,  Maryland, New Hampshire e pela própr ia 
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No Brasil,  adota-se o modelo de jurisdição única desde o período 

republ icano, por inf luência de Rui Barbosa que se inspirou na Constituição 

norte-americana de 1787 para redigir o projeto que resultou na Consti tuição 

republ icana brasileira de 1891.11 

Na época do Regime Mil itar, iniciado em 1964, tentou-se, com a 

Emenda Constitucional n. 7, de 1977, à Constituição Federal de 1967 

(Emenda Constitucional n. 1, de 1969), sem sucesso, introduzir no 

ordenamento jurídico brasileiro o contencioso administrativo. 

A problemática do tema surge pela necessidade de se harmonizar a 

reintrodução, no ordenamento jurídico nacional, do contencioso 

administrativo previdenciário com o princípio constitucional do acesso à 

justiça ou da inafastabil idade da jurisdição. 

A justif icativa do estudo de tal tema reside no fato de que o acesso à 

justiça deve ser entendido não apenas como garantia de acesso aos tribunais, 

mas, também, como o direito de obtenção de tutela jurídica efetiva. 

Em outros termos, o tempo de tramitação do processo não deve punir 

a parte que tem razão e favorecer aquela que não a tem. 

No entanto, tem-se percebido que o aumento do número de 

magistrados não tem sido suficiente para a redução da morosidade na 

prestação da tutela jurisdicional. 

Releva, nesse ponto, transcrever trecho do Relatório “Just iça em 

números 2013, ano-base 2012” do Conselho Nacional de Justiça, quanto à 

Justiça Federal na 2ª Região, que abrange os Estados do Rio de Janeiro e do 

Espírito Santo: 

                                                                                                                                                         
Const i tu ição Federal de 1787. BORGES, Marcos Afonso. Meios de invadir  o a to  
administra t ivo no Brasi l .  Revista da Faculdade de Dire i to da UFG,  Goiás,  v.  7,  n.  1-2 ,  
p.  53-64, jan. /dez. 1983, p.  61. Disponível em: 
<http :/ / revis tas.ufg.br/ index.php/revfd/ar t ic le/v iew/11423/7505>. Acesso em: 15 jun.  
2013. 

11  Na verdade,  este disposi t ivo da Const i tuição de 1891 concentrava o conhecimento de 
todos os l i t ígios administrat ivos na Just iça Federal ,  especial ização formal e mater ia l  do 
Poder Judic iár io do Brasi l ,  em s istema de unidade de jur isdição, f i rmada a competência 
dos “juízes ou tr ibunais federa is”,  rat ione personae,  pela presença da pessoa jur íd ica  
púb l ica União, na re lação processual,  bem como rat ione materiae pe la apl icação do 
Dire i to Administra t ivo  e do Direi to Const i tucional, nas “causas”  expressamente 
refer idas. GUALAZZI,  Eduardo Lobo Bote lho. Just iça administ ra t iva. São Paulo :  
Revista dos Tr ibunais,  1986, p.  141-142.  
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O aumento no total  de serv idores no úl t imo ano (6%) deve-se ao 
crescimento da força de trabalho auxi l iar  que consiste de 
estagiár ios (var iação de 19,1%) e de tercei r izados (var iação de 
4,4%), a lém do leve cresc imento dos servidores efetivos (var iação 
de 3,3%). Já o aumento de magistrados (5,3%) fo i  impacto de nova 
distr ibuição na pr imeira instância do TRF2 [Tr ibunal Regional  
Federal  da 2ª Região] ,  que passou a contar  com mais juízes 
exclusivos de pr imeiro grau, de JEFs [Juizados Especia is Federais]  
e de Turmas Recursa is,  com redução no número de magistrados que 
acumulavam duas ou mais dessas funções. No segundo grau, o  
quant i ta t ivo de desembargadores segue o  mesmo desde 2009.  
A carga de trabalho por magistrado d iminuiu ( -8,1%) em 
prat icamente todas as instâncias,  menos no pr imeiro grau, que teve 
crescimento sut i l  de 1,2%. Houve, também, diminuição no 
quant i ta t ivo de sentenças por magistrado (11,3%), com exceção,  
também, do pr imeiro grau, que teve aumento de 3,3%. Desse modo,  
tais var iações s inal izam mais para a d is tr ibuição de magistrados 
que propr iamente al terações na produt ividade. Com isso, apesar  de 
ter hav ido d iminuição de casos novos (-9%), houve também 
queda no quant i ta t ivo  de sentenciados (-6,6%) e de ba ixados 
(-  5,3%),  revelando-se possibi l idade do aumento do estoque no 
próximo ano.  (gr i fo nosso).12 

 

Segundo o referido relatório do Conselho Nacional de Justiça, a 

carga de trabalho por magistrado, na 2ª Região da Just iça Federal, que 

abrange os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, é de, em média, 

4.113 processos nos juizados especiais federais e de 6.459 processos nas 

varas federais.13 Esses dados demonstram que o aumento do número de 

magistrados federais, no ano de 2012, não significou aumento do número de 

processos sentenciados e “baixados”. 

No 2º Juizado Especial Federal de Duque de Caxias, situado na 

Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, do qual sou juiz t i tular desde 

2010, chegou-se ao total de 1.582 processos em tramitação (dados de outubro 

de 2013), conforme informação da Corregedoria do Conselho Nacional de 

Justiça em “Justiça Aberta”14. 

                                                 
12 BRASIL. Conselho Nacional de Just iça.  Relatório “Just iça em números 2013, ano-base 

2012” ,  p.  179. Disponível em: <http: / /www.cnj . jus.br /programas-de-a-a-z/ef ic iencia-
modernizacao-e-transparencia/pj - just ica-em-numeros/re lator ios>. Acesso em: 26 out.  
2013. 

13 BRASIL. Conselho Nacional de Just iça.  Relatório “Just iça em números 2013, ano-base 
2012” ,  p.  179. Disponível em: <http: / /www.cnj . jus.br /programas-de-a-a-z/ef ic iencia-
modernizacao-e-transparencia/pj - just ica-em-numeros/re lator ios>. Acesso em: 26 out.  
2013. 

14 BRASIL. Conselho Nacional de Just iça.  Just iça  Aberta. Disponível  em: 
<http :/ /www.cnj . jus.br /corregedor ia/ just ica_aber ta/?>. Acesso em: 20 nov. 2013.  
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Para manter o total de processos em número inferior à média de 

processos, por magistrado, nos juizados especiais federais da 2ª Região da 

Justiça Federal, que abrange os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, 

de 4.113 processos, conforme o referido relatório do Conselho Nacional de 

Justiça, não é possível seguir o exemplo dos juizados especiais estaduais, nos 

quais são real izadas audiências de concil iação, instrução e julgamento em 

todos os processos. É aqui que a reintrodução, no ordenamento jurídico 

nacional, do contencioso administrat ivo propiciaria a realização de audiências 

na maior parte dos processos e não somente nas ações com pedido de 

concessão de pensão previdenciária por morte, como ocorre atualmente. 

É preciso, porém, que se esclareça desde logo que a ampliação da 

estrutura do Judiciário, com a realização de concursos públicos para ingresso 

de mais magistrados na carreira, parece não ser medida eficaz, pois o aumento 

do número de juízes, por si só, já demonstrou não resultar em celeridade 

processual, conforme o mencionado relatório do Conselho Nacional de 

Justiça. 

Por outro lado, o problema da morosidade na prestação jurisdicional 

é agravado nos municípios afastados dos grandes centros urbanos, nos quais a 

Justiça Federal não concluiu o processo de interiorização, notadamente na 1ª 

e na 5ª Regiões (a 1ª Região da Justiça Federal abrange os seguintes Estados: 

Acre, Amazonas, Amapá, Minas Gerais, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins, 

Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, além do Distr ito Federal; a 5ª 

Região da Justiça Federal abrange os seguintes Estados: Sergipe, Alagoas, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba)15; as demandas que 

deveriam tramitar nos juizados especiais federais são julgadas na justiça 

estadual (reconhecidamente morosa), por delegação de competência (artigo 

109, § 3º, da Constituição da República de 1988).16 

                                                 
15  INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA).  Acesso à just iça 

federa l :  dez anos de juizados especiais.  Sér ie Pesquisas do CEJ,  v.  14.  Brasí l ia :  
Conselho da Just iça Federa l ,  Centro de Estudos Judic iár ios,  2012,  228 p,  p.  44. 
Disponível  em: <http: / /www.cj f. jus.br/c j f /CEJ-
Coedi/pesquisas/ser ie%20pesquisa%20cej%2014.pdf>.  Acesso em: 18 out .  2013.  

16  Ao elaborar a Carta de 1988, teve em mente o legis lador const i tu inte a manutenção de 
regras de competência que fac i l i tassem o acesso à prestação jur isdic ional,  em termos de 
direi tos de ação e de defesa, das pessoas domici l iadas em comarcas que não fossem 
sede de vara federa l ,  nas causas atr ibuídas à Just iça Federal .  MENDES, Aluis io  
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Assim, a se considerar que algumas matérias relativas às causas de 

competência da Just iça Federal,  como Direito Previdenciário, não constam 

dos concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura estadual, é 

notória a fal ta de especialização de juízes estaduais para julgamento de tais 

demandas. Há, ainda, necessidade de tramitação célere desses feitos – na 

justiça estadual, a morosidade no julgamento das causas é notória –, 

especialmente porque têm como autores pessoas idosas e doentes, de camadas 

sociais de baixo poder aquisit ivo, que pleiteiam a concessão de benefícios 

previdenciários e assistenciais para lhes assegurar, e às suas famílias, o 

mínimo de dignidade.17 

Surge, assim, a incômoda pergunta que motivou o desenvolvimento 

da presente pesquisa: é viável, constitucionalmente, a reintrodução do 

contencioso administrat ivo no Brasil? Caso isso seja possível, quais matérias 

seriam de sua competência? 

Outra questão que surge é como se garantir que os servidores 

(especialmente, os julgadores) dos tribunais administrativos (contenciosos 

administrativos) não sofram pressões polít icas para adotarem entendimentos 

favoráveis à Administração Pública ou demorem mais que os juízes do Poder 

Judiciário no julgamento dos processos? Como se fiscalizaria a atuação desses 

órgãos administrativos jurisdicionais? 

O objetivo da presente pesquisa é dar respostas a esse conjunto de 

questões. 

Para que esse objetivo seja cumprido, torna-se necessária a 

compreensão do conceito de contencioso administrativo, sua adequação à 

                                                                                                                                                         
Gonçalves de Castro.  Competência cível  da just iça federal.  2.  ed. Rio de Janeiro :  
Revista dos Tr ibunais,  2006, p.  135.  

17  Obviamente,  a cr iação de novas varas não é a única so lução para as di f iculdades de 
acesso aos juizados especia is federa is.  Pr imeiramente,  porque par te das barre iras ao  
acesso está re lac ionada com a baixa capacidade de resposta desses ju izados frente às 
al tas taxas de congest ionamento ver i f icadas, problema que pode ser atacado de forma 
mais ef icaz empregando-se,  de modo consistente e duradouro, as tecno logias e os 
instrumentos de gestão disponíve is atualmente.  INSTITUTO DE PESQUISA 
ECONÔMICA APLICADA (IPEA).  Acesso à just iça federal:  dez anos de juizados 
especiais.  Sér ie Pesquisas do CEJ,  v .  14.  Brasí l ia:  Conselho da Just iça Federal,  Centro  
de Estudos Judiciár ios,  2012,  228 p,  p.  45.  Disponíve l em:  
<http :/ /www.cj f . jus.br /c j f /CEJ-Coedi/pesquisas/ser ie%20pesquisa%20cej%2014.pdf>.  
Acesso em: 18 out.  2013. 
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ordem jurídica constitucional, notadamente ao devido processo legal e ao 

acesso à ordem jurídica justa. 

Pretende-se, portanto, na presente pesquisa, defender a tese de que o 

contencioso administrativo previdenciário, com poderes jurisdicionais, é 

compatível com o sistema jurídico brasileiro. 

Ao longo da análise do tema, com o intuito de demonstrar por que o 

contencioso administrat ivo obrigatório em primeiro grau pode ser adotado no 

Brasil, serão examinados os sistemas de jurisdição, o prévio requerimento 

administrativo como condição da ação nos dois sistemas de jurisdição (uno e 

dual), os conceitos doutrinários de justiça administrativa e do contencioso 

administrativo, seu histórico no Direito comparado e no Direito brasileiro,  

bem como o princípio do acesso à justiça, institutos e princípios correlatos. 

Em síntese, conclui-se que a grande vantagem do modelo do 

contencioso administrativo consiste na apreciação de confl i tos de natureza 

essencialmente administrativa por uma Justiça composta de órgãos julgadores 

especializados, desvinculados do Poder Judiciário. 

Além disso, a justiça administrativa previdenciária, por sua 

especialização e ri to simplif icado, seria mais célere e eficiente do que a 

justiça ordinária. 

Outro aspecto a se considerar é que a Administração Pública não 

deve esperar nenhum tipo de benevolência dos integrantes dos tribunais 

administrativos; para tanto, deve-se assegurar julgamento imparcial das 

causas por seus membros. 

Nesse ponto, é imprescindível que os integrantes desses tr ibunais 

administrativos sejam servidores públicos a ingressarem na carreira por 

concurso público, os quais, além das garantias dos servidores públicos em 

geral, como a estabil idade no serviço público e a irredutibil idade dos 

vencimentos, tenham, ainda, algumas prerrogativas dos membros do 

Judiciário (magistrados), como a inamovibil idade e a independência 

funcional. 

Se o Judiciário está sujeito a controle interno das corregedorias dos 

tribunais e externo do Conselho Nacional de Justiça, da mesma forma, os 
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tribunais administrativos também devem sujeitar-se a controle subsidiário 

exercido pelo Conselho Nacional de Justiça, uma vez que exercerão função 

jurisdicional, bem como de corregedorias integrantes dos órgãos 

administrativos a que vinculados os tribunais administrativos. 

Para diminuir o grande número de processos nos quais o Instituto 

Nacional do Seguro Social é parte, é oportuna a criação do sistema do 

contencioso administrativo previdenciário obrigatório,  compatível com o 

princípio do acesso à justiça ou da inafastabil idade da jurisdição. 

O contencioso administrativo previdenciário cuja proposta de 

criação ora se apresenta traria economia de tempo na solução de l i tígios 

aparentemente complexos em razão da matéria (Direito Previdenciário), com a 

l iberação da Justiça Federal para julgar outras causas relativas a matérias de 

Direito Administrat ivo. 

Sob o ponto de vista metodológico, a abordagem do tema se foca na 

perspectiva da interpretação l iberal do Estado e tem como pano de fundo a 

concepção de democracia deliberativa de Jürgen Habermas18, pois a 

reintrodução do contencioso administrativo previdenciário não é solução 

pensada somente com base em abordagem liberal do Estado; existem outras 

possibil idades de interpretação l iberal do Estado, quais sejam, a concepção 

republ icana e a procedimental deliberativa, propostas por Habermas. A 

análise de tais possibil idades, porém, extrapola o objetivo do recorte do 

trabalho. 

Por fim, questões relevantes são as relativas ao fato de o 

contencioso administrativo ser compatível com a Constituição da República 

vigente e à definição das matérias que seriam da competência desse 

contencioso administrat ivo. 

Para tanto, além da introdução, o trabalho foi dividido em cinco 

capítulos e conclusão. No primeiro capítulo, apresentam-se algumas ref lexões 

sobre a democracia del iberat iva de Jürgen Habermas e o contencioso 

administrativo, e aborda-se a questão da necessidade de prévio requerimento 

                                                 
18  HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro -  estudos de teoria po lí t ica . 3.  ed. São Paulo :  

Loyo la,  2007, p.  277.  



19 
 

administrativo da pretensão como condição da ação nos sistemas de jurisdição 

una e de dualidade de jurisdição. No segundo capítulo, elabora-se o histórico 

do contencioso administrativo e da justiça administrativa, com apresentação 

de seus conceitos e histórico no Direito brasileiro e no comparado. No 

terceiro capítulo, apresentam-se os argumentos a favor da constitucionalidade 

do contencioso administrativo, além dos entendimentos doutrinários em 

sentido contrário. No quarto capítulo, esboçam-se linhas gerais do devido 

processo legal do contencioso administrativo, como seu procedimento e 

fixação de competência. No quinto e últ imo capítulo, anal isa-se o Projeto de 

Lei n. 5.080/2009, conhecido como projeto de execução fiscal administrat iva, 

que tem como ponto comum com a proposta de reintrodução, no ordenamento 

jurídico nacional, do contencioso administrativo previdenciário o fato de não 

se excluir o acesso ao Judiciário, mas tão somente postergar tal acesso para 

momento específico, qual seja, o do julgamento de embargos opostos pelo 

contribuinte, na execução fiscal administrativa. 

Para realização da dissertação, foram consultadas as principais obras 

jurídicas nacionais, além de algumas obras estrangeiras, bem como art igos 

cientí ficos publicados sobre o tema. Também, houve consulta à jurisprudência 

dos tribunais nacionais e a informações sobre o Judiciário brasileiro no 

Conselho Nacional de Justiça. 

Por f im, reconhece-se que, por mais que o pesquisador se tenha 

esforçado para, ao longo da pesquisa, responder às questões propostas, a 

verdadeira contribuição de um trabalho acadêmico como este não é, apenas, 

sugerir ideias, mas sim possibil i tar a reflexão crít ica do leitor a respeito da 

realidade do sistema jurídico atual e de suas falhas. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 O  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NA DEMOCRACIA 

DEL IBERATIVA DE JÜRGEN HABERMAS E  O  PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO DA 

ACÃO NA JUSTIÇA ORDINÁRIA OU ADMINISTRATIVA 

 
1.1.1 O contencioso administrat ivo e algumas ref lexões sobre a 

democracia del iberat iva de Jürgen Habermas 

A reintrodução do contencioso administrativo previdenciário no 

ordenamento jurídico nacional deve ser compreendida como possibil idade de 

inclusão de milhares de cidadãos que têm seus direitos violados pela 

Administração Pública e não encontram, no sistema atual,  tutela jurídica 

efetiva, apesar de o acesso à ordem jurídica justa ser preocupação crescente 

entre os juristas de todo o mundo. 

No Estado brasileiro, há hegemonia da perspectiva liberal na atuação 

da Administração Pública, ou, no mínimo, há tensão de perspectivas na 

referida atuação. Isso implica reconhecer que o cidadão não é um mero 

demandador de direitos individuais, ele é fonte da soberania popular. 

Entre as várias l ições do fi lósofo Jürgen Habermas19, em sua obra “A 

Inclusão do Outro”, uma, em part icular, chama a atenção por sua atualidade e 

pertinência com o tema da dissertação, qual seja, a desenvolvida no capítulo 

IX da referida obra, no qual ele analisa os três modelos normativos de 

                                                 
19 Quanto  à sua formação acadêmica e classi f icação como cient is ta polí t ico,  merece 

destaque o  esc larecimento de Sérgio Muri lo Rodr igues: A preocupação centra l  de 
Habermas é a questão da emancipação humana pela v ia racional e,  por isso, ele é  
considerado um autênt ico i luminista.  Do seu iníc io como pesquisador na Escola de 
Frankfurt,  bem como de seus estudos de Marx e Freud,  Habermas aprendeu a importante 
l ição de que a re f lexão f i losófica acerca da emancipação deve estar,  sempre, s i tuada em 
uma práxis soc ia l .  Não existe re f lexão pura,  desvinculada de todo contexto soc ial  e,  
portanto ,  toda emancipação humana há que ser emancipação soc ial .  Esta estratégia de 
pesquisa adotada por Habermas fez com que ele ,  mui tas vezes, fosse classi f icado como 
soc ió logo ou cient ista  polí t ico.  Mas o própr io  Habermas se def ine como um “f i lósofo de 
frontei ra”,  interessado em estabelecer “pontes” entre “ terr i tó r ios separados” .  
RODRIGUES, Sérgio Muri lo.  A democrac ia  del iberat iva-argumentat iva de Jürgen 
Habermas. Revista  Elet rônica do Curso de Dire i to – PUC Minas Serro,  Belo Hor izonte,  
n.  5 ,  p.  19-32, mai.  2012, p.  20.  ISSN 2176-977X.  Disponível  em:  
<http :/ /per iodicos.pucminas.br / index.php/Direi toSerro /ar t ic le /view/1965/3937>. Acesso 
em: 29 out.  2013.  
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democracia: a concepção l iberal, a concepção republicana e a concepção 

procedimental. Habermas nomeia a sua própria concepção de concepção 

procedimental de polít ica deliberativa, sob o ponto de vista do “cidadão do 

Estado” e do “Direito”, segundo a natureza do processo polít ico de formação 

da vontade.20 

Sabe-se que o problema da inclusão do outro existe também em 

sociedades democráticas, como a brasileira, na qual se adota modelo 

republ icano de governo (artigo 1º da Constituição da República de 1988). 

Segundo Habermas, o problema da emancipação social das minorias 

ocorre quando determinada cultura majoritária, no exercício do poder 

polít ico, impinge às minorias a sua forma de vida e nega, assim, aos cidadãos 

de origem cultural diversa a efetiva igualdade de direitos.21 

É verdade que as regras culturais estabelecidas pela maioria têm 

carga repressiva, independentemente de serem impostas pela comunidade 

republ icana ou l iberal, de modo a garantir, formalmente, a igualdade de 

direitos para todos. Tal fato, na concepção de Habermas, pode eclodir num 

confl i to cultural movido pela minoria desprezada.22 

Esse confl i to pode, também, ser visto na atuação de movimentos 

sociais em busca de reconhecimento de direitos, com eclosão de confrontos 

com o Poder Público, nos grandes centros urbanos, como ocorreu nas Cidades 

do Rio de Janeiro e de São Paulo, no ano de 2013, em que grupos de vândalos 

oportunistas infi l t raram-se nas manifestações democrát icas para praticarem 

crimes contra o patrimônio público e privado. 

A respeito da necessidade de uma legislação democrát ica, 

comprometida com a concretização dos direitos de todos os cidadãos, 

Habermas lembra que: 

 
Pois a decisão in ic ia l  em favor de uma leg is lação democrática  só 
pode ser executada pela v ia da real ização daqueles direi tos que 

                                                 
20  HABERMAS, Jürgen. A inc lusão do outro -  estudos de teor ia pol í t ica. 3.  ed. São Paulo:  

Loyo la,  2007, p.  277.  
21  HABERMAS, Jürgen. A inc lusão do outro -  estudos de teor ia pol í t ica. 3.  ed. São Paulo:  

Loyo la,  2007, p.  170.  
22  HABERMAS, Jürgen. A inc lusão do outro -  estudos de teor ia pol í t ica. 3.  ed. São Paulo:  

Loyo la,  2007, p.  171.  
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os part ic ipantes devem reconhecer reciprocamente,  se quiserem 
regular legi t imamente a sua convivênc ia com os meios do d ire i to 
posi t ivo.  Isso exige, por sua vez, um processo de legi feração que 
garanta legi t imidade e que estabeleça a longo prazo a conf iguração 
do sis tema das le is.  (gr i fo nosso).23 

 

Portanto, numa sociedade democrática24, com leque muito amplo de 

direitos reconhecidos formalmente pela ordem jurídica, o acesso à ordem 

jurídica justa revela-se fundamental para garantir a concretização de direitos 

dos cidadãos, sem discriminação das minorias, e para evitar que o 

ressentimento das minorias seja agravado pela impossibil idade de usufruírem 

de direitos básicos (como, por exemplo, educação, saúde, benefícios 

previdenciários e assistenciais), bem como pelo descrédito da atividade 

jurisdicional, que decorre, sobretudo, da morosidade na tramitação dos 

processos movidos em face da Administração Pública. 

À vista de tal cenário, vislumbra-se, no contencioso administrat ivo, 

a possibil idade real de obtenção de julgamentos mais céleres e com mais 

qualidade, tanto nos processos que tramitam no Judiciário quanto naqueles 

que passariam à competência dos tribunais administrativos previdenciários. 

Dessa maneira, contribuir-se-á para a difíci l  tarefa de inclusão das 

minorias numa sociedade democrát ica e multicultural, para lhes assegurar 

efetiva igualdade de direitos. 

A esse respeito, ressalta Habermas que: 

 
Uma ordem jurídica é leg i t ima quando assegura por igual a  
autonomia de todos os cidadãos.  E os cidadãos só são autônomos 
quando os dest inatár ios do direi to  podem ao mesmo tempo 
entender-se a s i  mesmos como autores do d irei to.  E ta is autores 
só são l ivres como par t ic ipantes de processos legisla t ivos regrados 
de ta l  maneira e cumpridos sob tais formas de comunicação que 
todos possam supor que regras f i rmadas desse modo mereçam 
concordância geral  e motivada pela razão. Do ponto de vis ta  
normat ivo,  não há Estado de Direi to sem democracia . (gr i fo 
nosso).25 

                                                 
23  HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro -  estudos de teoria po lí t ica . 3.  ed. São Paulo :  

Loyo la,  2007, p.  162.  
24  É essencial  que o processo democrát ico também se preste como f iança da integração 

soc ial  de uma soc iedade que se mostra cada vez mais d i ferenc iada e autonomizada.  
HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro -  estudos de teoria po lí t ica . 3.  ed. São Paulo :  
Loyo la,  2007, p.  140.  

25  HABERMAS, Jürgen, A inclusão do outro -  estudos de teoria po lí t ica . 3.  ed. São Paulo :  
Loyo la,  2007, p.  250.  
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Dessa forma, sem se adentrar nos conceitos de Estado Democrático 

de Direito e de Democracia, pois a delimitação do tema não o permite, 

percebe-se o importante papel dos tr ibunais para que os cidadãos sintam-se 

autores de direi tos garantidos pelo Estado Democrático de Direito, e não 

meros clientes a reivindicarem seus direitos num balcão. 

Ademais, a presente pesquisa está focada na interpretação do papel 

das instituições do Poder Judiciário e do Poder Executivo, no viés de uma 

concepção l iberal.  

Essa visão de Judiciário como um balcão-fi l tro de reivindicações 

remete a Habermas, no capitulo IX de sua obra “A Inclusão do Outro”, na 

qual ele trabalha a concepção republicana, a l iberal e a concepção 

procedimental de polít ica deliberativa, como proposta de Democracia e de 

Estado.26 

Daí a importância do capítulo IX da obra de Habermas (“A Inclusão 

do Outro”) para mostrar que existem, pelo menos, três interpretações da 

atuação da Administração Pública e do Judiciário com relação às demandas do 

contencioso administrat ivo. 

Releva, aqui, registrar que, no decorrer do trabalho, serão 

ressaltados alguns aspectos da reflexão do que se espera, numa perspectiva 

l iberal do Direito, da Administração Pública e do Judiciário. 

A propósito do assunto, Habermas ensina que: 

 
Segundo a concepção l ibera l ,  determina-se o status dos c idadãos 
conforme a medida dos d ire i tos indiv idua is de que eles d ispõem 
em face do Estado e dos demais c idadãos.  Como por tadores de 
direi tos subjet ivos,  os cidadãos poderão contar com a defesa do 
Estado desde que defendam os própr ios interesses nos l imi tes 
impostos pelas le is.  Isso se refere igua lmente à defesa contra  

                                                 
26  Neste capí tulo,  o f i lósofo a lemão Jürgen Habermas aborda a questão da inclusão no 

Estado Democrát ico  de Dire i tos.  No pensamento de Habermas, a  inserção s igni f ica que 
tal  ordem pol í t ica se mantém aber ta para incluir  também os margina l izados, sem 
conf iná- los na uni formidade da comunidade homogênea de um povo. Para isso, é  
signi f icat ivo o pr incíp io da voluntar iedade, onde todos estão dispostos a conviver  
paci f icamente,  exclu indo as d i ferenças cul turais e, consequentemente,  a mot ivação de 
conf l i tos.  Disponíve l em: <http :/ /pt .shvoong.com/ law-and-pol i t ics/1721153-
inser%C3%A7%C3%A3o-inclus%C3%A3o-ou-conf inamento-inclus%C3%A3o/>. Acesso 
em: 31 out.  2013.  
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intervenções estatais que excedam ressa lva in tervent iva  prevista  
em le i . D ire i tos subjet ivos são d ire i tos negat ivos que garantem um 
espaço de ação al ternat ivo em cujos l imi tes as pessoas do direi to se 
veem l ivres de coações externas.  (gr i fo  nosso).27 

 

Logo, a concepção l iberal caracteriza-se pela primazia do indivíduo 

(e de seus interesses privados) e da “lógica de mercado”.28 De outro lado, a 

concepção republicana caracteriza-se pela primazia da comunidade (e de seus 

interesses públicos) e pela “lógica da solidariedade”. Nesse modelo, o 

indivíduo deixa de ser a referência e no seu lugar entra o conceito de 

“comunidade ética”.29 

Segundo Sérgio Muri lo Rodrigues: 

 
Habermas aponta vár ias l imitações dessas duas concepções. De 
forma sintét ica pode-se dizer que na concepção l iberal  as 
dec isões pol í t icas não precisam ser just i f icadas racionalmente,  
basta serem ef ic ientes e sat isfazerem aos interesses pr ivados dos 
grupos major i tá r ios.  O processo e le i toral  ser ia o lugar por  
excelênc ia para se afer ir  os grupos major i tár ios.  Assim, a  
del iberação democrát ica f ica reduzida à escolha de representantes 
através do voto .  E como os sujei tos agentes são motivados pelo seu 
auto-interesse, is to é,  são egoístas e maximizadores da ut i l idade,  a  
just i f icação do voto  não é fei ta pelo caminho do d iscurso 
argumentat ivo racional,  f ica reduzida a considerações est ratégicas.  
Já a concepção republ icana e lege como pr inc ipal os va lores ét icos,  
que não podem ser objeto de uma discussão rac ional. As d i ferenças 
culturais,  desta ordem, não podem ser resolvidas por meio da 
argumentação. E, neste caso, não há também uma efetiva 
del iberação racional.  (gr i fo nosso) .30 

                                                 
27  HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro -  estudos de teoria po lí t ica . 3.  ed. São Paulo :  

Loyo la,  2007, p.  279.  
28  O Estado, enquanto esfera administrat iva capaz de efet ivar as dec isões púb l icas,  busca 

sat is fazer os interesses pr ivados dos indivíduos v isando à máxima ef ic iênc ia  
operac ional da economia social .  RODRIGUES, Sérgio Mur i lo .  A democracia 
del iberat iva-argumentat iva de Jürgen Habermas. Revista Elet rônica do Curso de Dire i to  
– PUC Minas Serro,  Belo Hor izonte,  n.  5 ,  p.  19-32, mai .  2012, p.  25. ISSN 2176-977X.  
Disponível  em: 
<http :/ /per iodicos.pucminas.br / index.php/Direi toSerro /ar t ic le /view/1965/3937>. Acesso 
em: 29 out.  2013.  

29  Os valores ét icos da comunidade (não importando se é minor ia ou maior ia na  
soc iedade) deverão ser  os norteadores da del iberação púb l ica.  RODRIGUES, Sérgio  
Muri lo.  A democrac ia  del iberat iva-argumentat iva de Jürgen Habermas. Revista  
Eletrôn ica do Curso de Direi to – PUC Minas Serro,  Belo  Hor izonte,  n.  5,  p.  19-32,  
mai.  2012, p.  25. ISSN 2176-977X. Disponível em:  
<http :/ /per iodicos.pucminas.br / index.php/Direi toSerro /ar t ic le /view/1965/3937>. Acesso 
em: 29 out.  2013.  

30  RODRIGUES, Sérgio Muri lo.  A democracia  del iberat iva-argumentat iva  de Jürgen 
Habermas. Revista E letrônica do Curso de Direi to – PUC Minas Serro,  Belo Hor izonte,  
n.  5 ,  p.  19-32, mai.  2012, p.  26.  ISSN 2176-977X.  Disponível  em:  
<http :/ /per iodicos.pucminas.br / index.php/Direi toSerro /ar t ic le /view/1965/3937>. Acesso 
em: 29 out.  2013.  
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Percebe-se, portanto, que existem limitações nas concepções l iberal 

e republicana de polít ica deliberativa; para superá-las, Habermas apresenta a 

concepção procedimental de polít ica deliberativa31, na qual são preservadas as 

vantagens daquelas outras concepções, além de se reconhecer que apenas o 

direito a voto popular não é suficiente para caracterizar-se uma democracia. 

Por meio do Direito, devem-se criar formas de part icipação popular 

na esfera pública e no poder administrativo. Esse papel é desempenhado pela 

democracia deliberativa32, mediante a institucionalização das condições de 

comunicação e dos procedimentos comunicat ivos capazes de, 

simultaneamente, formarem e legit imarem a opinião e a vontade polít ica dos 

cidadãos.33 

                                                 
31 Quanto à exata compreensão do termo “democracia  del iberat iva”:  A democrac ia  

del iberat iva af i rma a necessidade de just i f icar  as dec isões tomadas pelos c idadãos e 
pelos seus representantes.  Espera-se que ambos justi f iquem as le is que querem impor  
uns aos outros.  Numa democracia ,  os l íderes devem dar razões que just i f iquem as suas 
decisões e responder às razões que, por sua vez,  são apresentadas pelos cidadãos. Mas a 
del iberação não é necessár ia para todos os assuntos,  nem é necessár ia em todas as 
si tuações. A democracia del iberat iva de ixa lugar para outros processos de tomada de  
decisão - inclu indo negociações entre grupos e operações secretas ordenadas pelo poder  
execut ivo - ,  desde que tenham eles própr ios usado estas formas de just i f icação num 
momento qualquer  do processo del iberat ivo .  A sua primeira e mais importante 
caracter íst ica é,  então, o requisi to de fornecer  razões. GUTMANN, Amy;  THOMPSON, 
Dennis.  Why Del iberat ive Democracy? New Jersey:  Pr inceton Univers i ty Press, 2004, 
p.  3-7.  Traduzido e adaptado por Vítor  João Ol iveira.  Disponível em: 
<http :/ /www.aar tedepensar.com/ le i t_del iberat iva.html>. Acesso em: 2 nov. 2013.  

32  Para aprofundar o assunto,  recomenda-se a le i tura do ar t igo “Democracia  Del iberat iva:  
Esc larecimentos e Mal-Entend idos” de André Coelho, no qual,  entre outros pontos,  e le  
esc larece que a democracia  del iberat iva não se opõe à regra da maior ia.  Conf ira-se:  
Pode-se pensar que, por causa deste compromisso da democracia del iberat iva com o 
consenso, ela é contrár ia à regra de maior ia e defende que decisões só sejam tomadas 
quando já se tenha alcançado unanimidade em torno de cer ta posição.  Não é assim.  A 
democracia de l iberat iva sabe que a argumentação que func iona como aprend izado que  
leva ao consenso universa l é um ideal regulador,  e não uma exigência concreta.  O que 
ela exige, em termos concretos,  é que a tomada de dec isão tenha sido anteced ida de um 
amplo e cuidadoso debate de ide ias,  em que cada lado tenha fe i to o maior esforço  
possíve l para convencer o outro com base em razões, dando argumentos, usando 
exemplos,  d ir imindo dúvidas, desfazendo mal-entendidos, respondendo a di f iculdades, 
rebatendo contraexemplos etc.  Se se t iver alcançado um ponto em que se está certo de 
que todos os lados estão bem informados das razões em favor e  em contrár io  a  cada 
posição em jogo e de que divergências que ainda persistam já são produto de 
convicções f i rmes e esc larecidas, nada impede que se apl ique a regra major i tár ia e se 
ver i f ique qual  das a l ternat ivas conta com maior adesão.  COELHO, André. Democrac ia  
del iberat iva: esc larecimentos e mal-entendidos.  Filósofo grego (b log),  12 jul .  2013.  
Disponível em: <ht tp: / /aqui temfi losof iasim.b logspot.com.br/2013/07/democracia-
del iberat iva-esclarec imentos.html>. Acesso em: 2 nov.  2013.  

33  Assim, no modelo habermasiano, as de l iberações democrát icas re ferentes às po lí t icas 
púb l icas só terão legi t imidade se ref let i rem a vontade colet iva organizada através da 
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É essa concepção de polít ica deliberativa, mesclada com viés l iberal 

de Estado, de Administração Pública e de Poder Judiciário, que se coloca 

como pano de fundo no presente trabalho para que os cidadãos legit imem, 

racionalmente, as regras do jogo democrát ico, mediante ampla participação 

destes nos debates polít icos necessários para apresentação de proposta de 

reintrodução do contencioso administrativo no ordenamento jurídico nacional, 

adaptado à ordem jurídica atual. Contudo, não se deve perder de vista a 

necessidade da estruturação de canais de participação democrát ica dos 

cidadãos no funcionamento desse novo órgão (contencioso administrativo) 

cuja criação se está propondo. 

Registre-se, portanto, que a reintrodução do contencioso 

administrativo no ordenamento jurídico nacional não é solução pensada 

somente com base em abordagem liberal do Estado, pois, como visto, existem 

outras possibil idades de interpretação da atuação estatal,  quais sejam, a 

concepção republicana e a procedimental deliberat iva proposta por Habermas, 

cuja discussão extrapolaria o objetivo do recorte do trabalho. 

Nesse contexto, o contencioso administrativo deve ser objeto de 

amplo debate legislativo com entidades de classe e da sociedade, para que a 

sua reintrodução no ordenamento jurídico brasileiro seja resultado de 

procedimento democrát ico.34 

Logo, é fundamental que se garanta a participação do cidadão em 

todas as fases do processo de reintrodução do contencioso administrativo no 

ordenamento jurídico nacional, uma vez que ele é o maior interessado no bom 

                                                                                                                                                         
part ic ipação po lí t ica em fóruns púb l icos de debates rac ionais.  RODRIGUES, Sérgio  
Muri lo.  A democracia  del iberat iva- argumentat iva de Jürgen Habermas. Revista  
Eletrôn ica do Curso de Direi to – PUC Minas Serro,  Belo  Hor izonte,  n.  5,  p.  19-32,  
mai.  2012, p.  30. ISSN 2176-977X. Disponível em:  
<http :/ /per iodicos.pucminas.br / index.php/Direi toSerro /ar t ic le /view/1965/3937>. Acesso 
em: 29 out.  2013.  

34  Enquanto requis i to  para a legi t imidade, o  processo del iberat ivo enfrenta,  contudo, 
d i f iculdades de operacional ização, relacionadas aos arranjos inst i tucionais e às 
cond ições de inc lusão e de condução do processo, ou incer tezas quanto aos resultados 
possíve is.  Quanto aos arranjos inst i tucionais,  os exemplos encontrados na l i teratura 
ainda são escassos e a maior ia deles é restr i ta  à determinada si tuação ou país.  É uma 
área, po is,  em que as pesquisas podem avançar,  abarcando exper iênc ias externas ao 
Estado ou internas às inst i tu ições da administração públ ica.  COSTA, Denise Resende.  
Democracia  del iberat iva:  potenc ia l idades e l imi tações. Brasí l ia:  Universidade de  
Brasí l ia,  Inst i tuto  de Ciênc ia Polí t ica ( Ipol) ,  dez. 2009. Disponíve l em:  
<http :/ /www.arcos.org.br/cursos/po l i t ica-e-d ire i to/ar t igos/democracia-del iberat iva-
potenc ial idades-e-l imi tacoes>. Acesso em: 2 nov. 2013.  
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funcionamento dos tribunais. Para tanto, poderiam ser criados conselhos35 

(uma forma de fóruns públicos de debates racionais) compostos por membros 

da sociedade civi l , por integrantes do Judiciário e da Administração Pública. 

Por fim, com o objet ivo de garantir o bom funcionamento dessa nova 

estrutura, é necessária a existência de órgãos de controle do contencioso 

administrativo. Isso pode ser feito por meio de auditorias, corregedorias e 

ouvidorias, setores internos integrantes dos tribunais administrativos para 

fiscalizarem a atuação dos membros de seus órgãos decisórios, 

independentemente do controle subsidiário a ser exercido, de forma 

semelhante à que ocorre com o Judiciário, pelo Conselho Nacional de Justiça, 

uma vez que, em últ ima anál ise, o contencioso administrat ivo exerceria 

função jurisdicional. 

 

1.1.2 O sistema de jur isdição una e de dual idade de jur isdição 

Nas civi l izações antigas, preponderava, nos confl i tos 

intersubjetivos, o chamado regime da autotutela ou autodefesa cuja 

característ ica mais marcante era a falta de um juiz distinto das partes em 

confl i to, com autoridade soberana. Assim, a decisão de uma das partes era 

imposta à outra, como verdadeira vingança privada. 

O Estado trouxe para si o monopólio da jurisdição, ao se 

comprometer com a apl icação e manutenção da lei e da ordem social. 

Destarte, surgiu a ideia de se fazer justiça por meio do processo. 

A propósito, pode-se conceituar processo como 

 

                                                 
35  Têm-se exemplos de democracia  de l iberat iva em países como Brasi l ,  Índia e Estados 

Unidos da América.  Belo Hor izonte,  por exemplo,  é uma c idade onde a prefe i tura  
municipal  promove o  “orçamento part ic ipat ivo”.  Uma parte  do orçamento públ ico  
municipal  (uma parte ainda mui to pequena) é separada para atender as demandas 
diretamente anunciadas pela população em reuniões previamente marcadas. O Estado  
(nível  munic ipa l)  cede uma parte do seu poder del iberat ivo para a população não 
organizada formalmente.  RODRIGUES, Sérgio Muri lo.  A democracia  
del iberat iva-argumentat iva de Jürgen Habermas. Revista Elet rônica do Curso de Dire i to  
– PUC Minas Serro,  Belo Hor izonte,  n.  5 ,  p.  19-32, mai .  2012, p.  31. ISSN 2176-977X.  
Disponível  em: 
<http :/ /per iodicos.pucminas.br / index.php/Direi toSerro /ar t ic le /view/1965/3937>. Acesso 
em: 29 out.  2013.  
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instrumento por  meio do qual  os órgãos jur isd ic ionais atuam para 
paci f icar as pessoas conf l i tantes,  el iminando os conf l i tos e fazendo 
cumprir  o preceito  jur íd ico  per t inente a cada caso que lhes é 
apresentado em busca de solução.36 

 

Por outro lado, do sentido etimológico extrai-se que o verbete 

“jurisdição” vem do latim (jur isdictio) e significa “dizer o direito”. É de se 

salientar que a jurisdição pode ser definida como atividade de monopólio do 

Estado no reconhecimento de direi tos, subordinada aos princípios 

fundamentais do processo, conforme artigo 5º, XXXV, da Constituição da 

República Federativa do Brasil  de 1988. 

É inegável o fato de que ao Poder Judiciário incumbe, de regra, o 

dever de interpretar a lei geral e abstrata e aplicá-la ao caso concreto e 

específico. 

Para que haja coexistência de poderes estatais interdependentes e 

equil ibrados, é necessário que se assegure o cumprimento das normas 

constitucionais. Assim, cabe ao Poder Judiciário o controle jurisdicional da 

constitucionalidade das leis. A sua atividade é algo mais que a administração 

da justiça pura e simplesmente; o Judiciário é o verdadeiro guardião da 

Constituição. 

Nesse contexto, o Judiciário, atualmente, não desempenha mais o 

papel desenhado por Montesquieu de “boca que pronuncia as palavras da lei”,  

mas sim papel de destaque nas sociedades modernas.37 

Para Antônio César Bochenek, é nít ida a transformação que as 

funções do Estado vêm sofrendo ao longo do tempo: 

 
A remodelação das funções e poderes estata is  v isa a uma nova  
acomodação inst i tucional em par de igualdade e importânc ia entre 
essas funções. A assunção de um papel  pol í t ico pelo Judic iár io é 

                                                 
36 CINTRA, Antônio Car los de Araújo,  GRINOVER, Ada Pel legr in i  e DINAMARCO, 

Cândido Rangel.  Teor ia gera l  do processo.  24.  ed. Malheiros,  2008, p.  23. 
37 BOCHENEK, Antônio  César.  A in teração entre tr ibunais e democracia por meio do 

acesso aos di rei tos e à just iça:  anál ise de experiência dos ju izados especia is federais 
cíve is brasi le i ros. 2012.  546 p.  Tese (Doutoramento em Dire i to ,  Just iça e Cidadania no 
Século XXI) .  Faculdade de Economia e Faculdade de Direi to da Universidade de  
Coimbra, Por tugal ,  2012. Sér ie  Monograf ias do CEJ,  v.  15, jan. /abr .  2013. Brasí l ia:  
Conselho da Just iça Federal ,  2013, 563 p. ,  p.  80-81. Disponível em: 
<ht tp: / /www2.cj f . jus.br/o js2/ index.php/mono/ar t ic le/v iew/1786/1747>. Acesso em: 15 
jul .  2013. 
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f lagrante e general izada. Tal fenômeno a l tera pro fundamente o  
paradigma c lássico do papel  do Judiciár io -  um poder neutro  -  
subst i tuindo por outro que consagra um papel po lí t ico at ivo.38 

 

Segundo Carvalho Fi lho39, há pequena variação entre os sistemas de 

controle da atividade administrativa, mas, basicamente, são duas as espécies 

de controle de tal  atividade: o do contencioso administrativo, também 

conhecido como sistema da dualidade de jurisdição ou sistema francês; e o da 

unidade de jurisdição40, também chamado de sistema de monopólio de 

jurisdição ou sistema inglês. 

Portanto, os modelos de jurisdição ou sistemas de jurisdição 

adotados pelos países em que vigora o regime democrático são dois, quais 

sejam, o inglês, ou de jurisdição una; e o francês, ou de jurisdição mista. 

Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto, não há sistema puro; 

entretanto, em geral,  estão em polos opostos, de um lado, Inglaterra e Estados 

Unidos da América, em que há predominante competência dos tribunais, e de 

outro lado, a França, com a jurisdição administrativa.41 

No Brasil , adota-se o sistema de jurisdição una42; excepciona-se 

dessa regra a Justiça Desportiva, competente para as ações relativas à 

                                                 
38  BOCHENEK, Antônio  César .  A interação entre t r ibuna is e democracia por meio  do 

acesso aos di rei tos e à just iça:  anál ise de experiência dos ju izados especia is federais 
cíve is brasi le i ros. 2012.  546 p.  Tese (Doutoramento em Dire i to ,  Just iça e Cidadania no 
Século XXI) .  Faculdade de Economia e Faculdade de Direi to da Universidade de  
Coimbra, Por tugal ,  2012. Sér ie  Monograf ias do CEJ,  v.  15, jan. /abr .  2013. Brasí l ia:  
Conselho da Just iça Federal ,  2013, 563 p. ,  p.  81. Disponíve l em: 
<ht tp: / /www2.cj f . jus.br/o js2/ index.php/mono/ar t ic le/v iew/1786/1747>. Acesso em: 15 
jul .  2013.    

39  CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de Dire i to Admin ist rat ivo . 14.  ed. Rio de 
Janeiro:  Lumen Jur is,  2005, p.  807.  

40  Di fere,  fundamentalmente,  do outro sis tema básico de just iça administrat iva também 
or iginada da mesma teor ia,  com a interpretação diversa, que entendia ser necessár io  
haver independência das funções do Estado, adotado, entre  outros países, pela  
Inglaterra e Estados Unidos da América,  em que o Poder Judiciár io conhece e julga as  
causas em que a Admin istração é par te,  sem a inst i tuição de tr ibunais especiais para 
proceder a estes julgamentos. É o t ipo anglo-saxão da jur isd ição una que v ige em 
alguns países da América Lat ina,  ta is  como o Brasi l,  a Argent ina e o México.  PAULA,  
Edylcea Tavares Nogueira de. Contenc ioso administrat ivo.  Revista  de Informação 
Leg is lat iva,  Brasí l ia,  v.  16,  n.  62, p.  271-280,  abr. / jun.1979, p.  273. Disponível em: 
<http :/ /www2.senado.gov.br /bdsf/ i tem/ id/181131>. Acesso em: 5 ago.  2013. 

41  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Tr ibunais administra t ivos para o contro le da 
legal idade dos atos do poder púb l ico na Repúbl ica Federat iva do Brasi l ( tese de 
docência).  Rio de Janeiro: Borso i,  1971,  p.  28.  

42  Por outro lado, a opção pelo sistema de jur isd ição una é encontrada em grande número  
de Estados da América do Sul,  nos quais a inf luência nor te-amer icana é ní t ida e 
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disciplina e às competições esportivas, em que se deve, previamente à 

provocação judicial ,  exaurir a via administrativa na tentativa de pacif icação 

dos confl i tos nessa matéria, conforme dispõe o artigo 217, § 1º, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.43 

Convém frisar que a atual Constituição da República de 1988 faz 

menção a outras exceções, entre as quais se podem citar o julgamento de 

impeachment do Presidente da República, a cargo do Poder Legislativo, e a 

jurisdição privada ou arbitragem. 

Nesse sentido, no sistema de jurisdição una, o Poder Judiciário 

exerce, em regra, a função jurisdicional. No entanto, pode-se afirmar, 

também, que a função jurisdicional não é sempre exercida só pelo Poder 

Judiciário, pois há exceções previstas na própria Constituição da República, 

em que a atividade de “dizer o direito” é desempenhada por órgãos que não 

integram a estrutura do Judiciário.44 

Merecem destaque as l ições de Eduardo Lobo Botelho Gualazzi, para 

o qual a 

 
jur isdição administrat iva nasceu de um pr incíp io,  interpretado à luz 
da tradição. O pr inc ip io da separação de poderes, apl icado às 
relações entre o Judic ial  e o  Execut ivo : para salvaguardar  a  
l iberdade dos cidadãos, “o poder de julgar”  deve, segundo 
Montesquieu, ser  separado do “poder executante”.45 

 

Portanto, por força desse princípio, não seriam atribuídas ao 

Judiciário as causas atinentes à Administração Pública. Ressalte-se que essa 

concepção se deu, sobretudo, por conta do temor que os revolucionários 

                                                                                                                                                         
incontestável :  a estrutura federal ,  o contro le de const i tucional idade das le is,  a  
separação r íg ida dos poderes, o contro le  da Administração pelo Poder Jud ic iár io ,  no 
tocante à pro teção a lesões de d ire i tos indiv iduais.  O Chi le ,  o  Brasi l  e  o México são 
exemplos mais fr isantes de adoção do s istema de jurisd ição una - una lex,  una 
jur isdic t io -,  que, nesses países, sobretudo no Brasi l ,  produziu os melhores resul tados 
possíve is.  GUALAZZI ,  Eduardo Lobo Bote lho. Just iça admin ist rat iva. São Paulo: 
Revista dos Tr ibunais,  1986, p.  123-124.  

43  TAVARES, André Ramos. Curso de di re i to  const i tuciona l. 13.  ed. São Paulo : Sara iva,  
2013, p.  931.  

44  Como no impeachment,  real izado pelo Poder  Legislat ivo,  há decisões administrat ivas 
sujei tas à prec lusão, na arbi tragem. TAVARES, André Ramos, Curso de d i rei to  
const i tuciona l. 13.  ed. São Paulo:  Sara iva,  2013,  p.  586.  

45  GUALAZZI,  Eduardo Lobo Bote lho. Just iça  admin ist rat iva. São Paulo:  Revista dos 
Tr ibunais,  1986, p.  27.  
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franceses tinham de que o Judiciário adotasse a mesma conduta de ingerência 

e oposição dos parlamentares. 

Celso Bastos apresenta excelente anál ise das razões de ordem 

histórica da desconfiança dos revolucionários franceses em relação ao 

Judiciário: 

 
Esta cautela,  ou até mesmo prevenção contra o Poder Judic iár io,  
encontrava raízes pro fundas no passado histór ico da França no qual  
eram os par lamentares que exerc iam, na verdade, função 
jur isdic ional,  cumpr indo, contudo, um papel h istor icamente 
retrógrado e ant i -burguês, que veio a just i f icar a mani festa 
prevenção com que fo i  havido depois da v i tór ia da Revolução.46 

 

Essa concepção do princípio da separação de poderes estatais47 

traduzia visão polít ica herdada da experiência do Velho Regime, no qual  

havia desconfiança em relação ao Poder Judiciário. Em síntese, o princípio da 

separação de poderes estatais, de forma absoluta, decorre de razões de ordem 

histórica l igadas aos antecedentes da vida polít ico-institucional da França. 

Destarte, os franceses pós-revolucionários deram alcance mais 

amplo à teoria da separação de poderes estatais, com o entendimento de que a 

solução dos l i tígios nos quais a Administração Pública fosse parte não poderia 

ser atribuída ao Poder Judiciário, sob o risco de se estabelecer subordinação 

de um poder estatal ao outro. 

Nesse contexto histórico de ingerência do Parlamento nas atividades 

da Administração Pública e de ameaça da independência do Judiciário pelas 

intromissões do Parlamento, na França se posit ivou, em 1790 e 1791, o 

princípio da separação rígida dos poderes estatais. 

                                                 
46  BASTOS, Celso. Contencioso admin ist rat ivo. São Paulo: Resenha Univers i tár ia ,  1979,  

p.  21.  
47  Na real idade, a par t i r  do pr incíp io de que o poder de soberania,  do qual nenhum Estado 

abre mão, é  substanc ia lmente uno e indiv is ível ,  não se pode, em verdade, fa lar  em 
separação de poderes, mas somente em separação de funções, exercidas por cada órgão 
(Legislat ivo,  Execut ivo e Judic iár io)  dentro das esferas de suas atr ibuições. Assim, os 
atos do Estado se mani festam por intermédio dos órgãos indicados, d i tos 
governamenta is.  BORGES, Marcos Afonso. Meios de invadi r  o a to administrat ivo no 
Brasi l .  Revista da Facu ldade de Direi to da UFG,  Goiás,  v.  7,  n.  1-2,  p.  53-64, jan. /dez.  
1983, p.  61.  Disponíve l em: 
<http :/ / revis tas.ufg.br/ index.php/revfd/ar t ic le/v iew/11423/7505>. Acesso em: 15 jun.  
2013. 
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A propósito, na França, havia separação absoluta entre autoridades 

administrativas e o Judiciário: 

 
Lei  de 16-24 de agosto  de 1790,  cujo Títu lo I I ,  ar t.  13,  est ipulou 
que as funções jud ic iár ias são d ist intas e permanecem sempre 
separadas das funções administrat ivas.  Os juízes não poderão, sob 
pena de prevar icação, perturbar ,  de modo algum, as operações dos 
corpos administra t ivos,  nem ci tar  perante si  os administradores em 
razão de suas funções.48 

 

Cumpre ressaltar, ademais, que esse argumento histórico atualmente 

foi substituído pela justi f icat iva técnica da existência de duas ordens de 

jurisdição especializadas na apl icação de direitos concernentes a matérias 

diversas. 

Impõe-se abrir aqui um parêntese para registrar que, embora não 

mais existam as razões que fizeram surgir o contencioso administrativo na 

França após a Revolução Francesa de 1789, esse sistema ainda existe em 

vários países da Europa. Logo, deve-se refletir por qual motivo isso ocorre. A 

resposta é apresentada por Celso Bastos, para quem tal motivo é a 

 
procura de uma maior ef ic iênc ia e de uma melhor qual idade na 
distr ibuição da just iça administra t iva.  Almeja-se, no fundo, um 
desafogo do Poder Judiciár io ou, ao menos,  da sua jur isd ição 
comum.49 

 

Por conseguinte, na França existe um Poder Judiciário dividido em 

justiça comum e justiça administrativa, esta últ ima com competência para o 

contencioso administrativo.50 A justiça administrativa é independente em 

                                                 
48  GUALAZZI,  Eduardo Lobo Bote lho. Just iça  admin ist rat iva. São Paulo:  Revista dos 

Tr ibunais,  1986, p.  30.  
49  BASTOS, Celso. Contencioso admin ist rat ivo. São Paulo: Resenha Univers i tár ia ,  1979,  

p.  12.  
50  Na França, embora não deixe de se fazer presente o  Estado de Direi to,  a  d iv isão de 

funções à qual a l i  se procedeu desvia boa parcela das funções que normalmente são 
desempenhadas pelo Poder Judiciár io para o denominado “contenc ioso administra t ivo” .  
De qualquer sor te,  isso signi f ica que há um órgão – embora nem sempre representado 
pelo Judic iár io – que procede à anal ise dos casos de lesão ou ameaça a direi to.  É que o  
contenc ioso administ rat ivo não integra,  formalmente fa lando, a estrutura jud ic iár ia ,  
embora desempenhe notadamente a função jur isd ic ional .  No Brasi l ,  o contencioso 
administra t ivo a que se re fer ia a Const i tuição de 1967 nunca chegou a ser  
implementado. TAVARES, André Ramos. Curso de direi to const i tuc ional. 13.  ed. São 
Paulo: Saraiva,  2013, p.  584. 
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relação à Administração Públ ica e à justiça comum; esta não pode rever as 

decisões daquela just iça especializada. 

De outro lado, o sistema de jurisdição única ou sistema judiciário 

( judicial control) teve origem na Inglaterra e, posteriormente, foi adotado nos 

Estados Unidos da América.51  

Nesse sistema, 

 
não se to lera dec isão administrat iva insuscet ível  de recurso para o  
Judiciár io.  Como ponto  negat ivo desse modelo  pode-se destacar a 
não especial ização das funções própr ias do contenc ioso que f icam,  
na verdade, d i luídas no exercício  da jur isdição comum.52 

 

Relevante a observação de Antônio César Bochenek no sentido de 

que, no sistema norte-americano de civil  law, embora haja a tendência de se 

estabelecer a supremacia do Poder Judiciário (ainda que não seja o “governo 

dos juízes”) em relação aos demais poderes estatais, no campo do controle 

jurisdicional di fuso das leis, a atuação do Judiciário representa ato de 

desconfiança dos juízes.53 

Vicente Greco Filho, em comentário ao sistema de jurisdição 

brasileiro, afirmou que: 

 
No Brasi l ,  adotou-se o sis tema chamado anglo-saxão ou da 
jur isdição única, no qual o Poder Judic iár io pode examinar os atos 
administra t ivos quanto à sua legal idade. Por outro lado, as decisões 
da administração podem sempre ser  revistas,  não tendo, jamais,  a  
força da def ini t iv idade. Qualquer lesão ao dire i to  ind ividual,  

                                                 
51  O pr imeiro país a adotar a doutr ina de Montesquieu foram os Estados Unidos da 

Amér ica,  mediante a sua inc lusão na Const i tuição da Vi rgín ia,  em 1776, seguida pelas 
Const i tu ições de Massachusset ts,  Maryland, New Hampshire e pe la própr ia Const i tu ição 
Federal de 1787. BORGES, Marcos Afonso. Meios de invadir  o ato  administrat ivo no 
Brasi l .  Revista da Facu ldade de Direi to da UFG,  Goiás,  v.  7,  n.  1-2,  p.  53-64, jan. /dez.  
1983, p.  61.  Disponíve l em: 
<http :/ / revis tas.ufg.br/ index.php/revfd/ar t ic le/v iew/11423/7505>. Acesso em: 15 jun.  
2013. 

52  BASTOS, Celso. Contencioso admin ist rat ivo.  São Paulo: Resenha Univers i tár ia ,  1979,  
p.  10.  

53  BOCHENEK, Antônio  César .  A interação entre t r ibuna is e democracia por meio  do 
acesso aos di rei tos e à just iça:  anál ise de experiência dos ju izados especia is federais 
cíve is brasi le i ros. 2012.  546 p.  Tese (Doutoramento em Dire i to ,  Just iça e Cidadania no 
Século XXI) .  Faculdade de Economia e Faculdade de Direi to da Universidade de  
Coimbra, Por tugal ,  2012. Sér ie  Monograf ias do CEJ,  v.  15, jan. /abr .  2013. Brasí l ia:  
Conselho da Just iça Federal ,  2013, 563 p. ,  p.  66. Disponíve l em: 
<ht tp: / /www2.cj f . jus.br/o js2/ index.php/mono/ar t ic le/v iew/1786/1747>. Acesso em: 15 
jul .  2013. 
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mesmo a causada pela administração públ ica,  pode ser submet ida à  
aprec iação do Poder Judiciár io.  Todavia,  não pode o poder 
jur isdic ional apreciar  a  conveniência e oportunidade (o méri to do 
ato administrat ivo),  aspecto cujo exame é pr ivat ivo da própr ia 
administração.54 

 

Conforme já se observou, esse modelo de jurisdição (una) surgiu 

como reação popular contra a concentração de poderes nas mãos do Rei, pelo 

desl igamento dos juízes do poder real.  

Segundo esse sistema de jurisdição (una), todos os l i t ígios são 

resolvidos pelo Poder Judiciário. Além dos Estados Unidos da América, 

México, Romênia, Brasil e outros países o adotam.55 

Alguns países, inicialmente, recusaram a criação de um regime 

jurídico exorbitante próprio da Administração Pública e do sistema do 

contencioso administrativo. Houve resistência inicial  da Inglaterra e dos 

Estados Unidos da América em reconhecer a existência do direito 

administrativo. 

 
O Common Law s igni f ica exatamente a existênc ia de um regime 
comum ou único para o Poder  Públ ico e os par t iculares,  
sujei tando-os às mesmas normas e aos mesmos juízes, embora 
contemple algumas imunidades ao poder po lí t ico,  como a famosa 
ir responsabi l idade civ i l  do Estado – the king can do no wrong –  só 
superada na metade do século XX.  
No resto do ocidente,  inclusive o Brasi l ,  houve influências dos dois 
sis temas. O Estado se submete à jur isd ição única do Poder  
Judiciár io,  mas o Legislat ivo gent i lmente aprova normas 
especí f icas para a Administração Públ ica,  derrogando as comuns 
dir ig idas à população em gera l .56 

 

Eduardo Lobo Botelho Gualazzi, em sua obra Justiça 

Administrativa,  defendeu a incompatibil idade da adoção simultânea dos 

                                                 
54  GRECO FILHO, Vicente.  Direi to processual c iv i l  b rasi le i ro. v.  1,  21. ed. São Paulo :  

Sara iva,  2009, p.  39.  
55 Da Ingla terra,  à  qual  se deve a cr iação do s is tema de jur isd ição una, o inst i tuto 

i r radiou-se, ab in i t io,  para o cont inente nor te-americano (Estados Unidos da América e 
Canadá),  levado a bordo do Mayf lower pe los peregr inos,  passando a integrar em 
def ini t ivo ,  em momento poster ior ,  o sistema jur íd ico  dos Estados Unidos da Amér ica,  
onde até hoje se encontra intacto.  GUALAZZI,  Eduardo Lobo Botelho.  Just iça  
admin ist rat iva. São Paulo: Revista dos Tr ibunais,  1986, p.  122.  

56  GRANDE JÚNIOR, Cláudio.  O contro le interno de const i tucional idade exercido pelas 
procurador ias-gera is dos Estados e do Dist r i to Federal .  Revista de Doutr ina da 4ª 
Região,  Porto Alegre,  n.  11,  maio 2006. Disponível em:  
<http :/ /www.revistadoutr ina. tr f4. jus.br /ar t igos/edicao011/claudio_junior .htm>.  Acesso 
em: 15 jun.  2013.  
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modelos do sistema de jurisdição una com o do contencioso administrativo. 

Argumentou o autor, em síntese, que esses dois modelos são excludentes.57 

Apesar de não se poder negar a importância e profundidade de sua 

obra cujo tema permanece atual, não se pode concordar com sua conclusão. 

Primeiro, porque não se veri fica a alegada incompatibil idade dos sistemas de 

jurisdição. Segundo, porque os dois sistemas de jurisdição podem, sim, 

conviver harmoniosamente, desde que o Poder Judiciário sempre possa 

confirmar ou reformar a decisão administrativa por meio de recurso da parte 

insatisfei ta. 

No Brasil, adota-se o modelo da jurisdição una desde o período 

republ icano, por influência de Rui Barbosa que se inspirou na Carta 

norte-americana para redigir o projeto que resultou na Constituição 

republ icana brasileira de 1891.58 

Ricardo Perlingeiro Mendes da Si lva, com razão, afirma: 

 
Esse sistema de “jur isd ição una”,  hoje a inda predominante,  contém 
certo nível  de especial ização em d ire i to púb l ico,  como ocorre nas 
“Varas de Fazenda Públ ica” no pr imeiro grau de jur isdição, e as 
“Turmas” ou “Câmaras”,  nas cortes de apelação. No âmbito da 
Just iça  Federal  de 1º e  2º graus,  que compreende uma jur isdição 
administrat iva,  inc id indo sobre a Administração Públ ica  
Federal ,  pode-se dizer que o modelo  se assemelha ao espanhol e  
suíço,  suje i tando-se a uma corte suprema comum, que também 
opera o dire i to pr ivado: o Super ior  Tr ibunal de Just iça/STJ. Na 
just iça  e lei toral ,  ao revés, tem-se um modelo r igorosamente 
igua l ao alemão e por tuguês,  com uma jur isdição administ rat iva 
autônoma e,  no seu ápice, uma cor te suprema especi fica: o  Tr ibunal  
Super ior  E lei tora l /TSE. (gr i fo nosso).59 

 

                                                 
57  GUALAZZI,  Eduardo Lobo Bote lho. Just iça  admin ist rat iva. São Paulo:  Revista dos 

Tr ibunais,  1986.  
58  Na verdade,  este disposi t ivo da Const i tuição de 1891 concentrava o conhecimento de 

todos os l i t ígios administrat ivos na Just iça Federal ,  especial ização formal e mater ia l  do 
Poder Judic iár io do Brasi l ,  em s istema de unidade de jur isdição, f i rmada a competência 
dos “juízes ou tr ibunais federa is”,  rat ione personae,  pela presença da pessoa jur íd ica  
púb l ica União na re lação processual,  bem como rat ione materiae,  pela ap l icação do 
Dire i to  Administra t ivo  e do Direi to Const i tucional nas “causas”  expressamente 
refer idas. GUALAZZI,  Eduardo Lobo Bote lho, Just iça administ ra t iva. São Paulo :  
Revista dos Tr ibunais,  1986, p.  141-142.  

59  SILVA,  Ricardo Per l ingeiro Mendes da. A just iça administrat iva brasi le ira comparada. 
Revista CEJ,  Brasí l ia,  Ano XVI,  n.  57, p.  6-18, maio/ago. 2012, p.  8.  Disponíve l em: 
<http :/ /www2.cj f . jus.br /o js2/ index.php/revcej /ar t icle /viewFi le/1646/1593>. Acesso em: 
15 ago. 2013.  
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Na época do Regime Mil itar, iniciado em 1964, tentou-se, com a 

Emenda Constitucional n. 7, de 1977, à Constituição Federal de 1967 

(Emenda Constitucional n. 1, de 1969), sem sucesso, introduzir no 

ordenamento jurídico brasileiro o contencioso administrativo. 

Em síntese, conclui-se que a grande vantagem do modelo do 

contencioso administrativo consiste na apreciação de confl i tos de natureza 

essencialmente administrativa por uma justiça composta de órgãos julgadores 

especializados. 

Logo, o contencioso administrat ivo traria economia de tempo na 

solução de l i tígios aparentemente complexos em razão da matéria, com a 

l iberação da justiça ordinária para julgamento de outras causas mais 

complexas de Direito Administrativo. 

Porém, a doutrina em sentido contrário argumenta que fica mitigada 

em favor dos l i t igantes privados a garantia da imparcialidade do juiz, a se 

considerar que “na justiça administrativa o Poder Público, em tese, é parte e 

juiz do confl i to”.60 

Por outro lado, no sistema de jurisdição una, em tese, há 

imparcialidade do Estado-Juiz em litígios administrativos, uma vez que o 

Estado-Administração e o administrado estão na mesma condição perante o 

Poder Judiciário. 

 

1.1.3 O prévio requerimento administrat ivo como condição da ação na 

just iça ordinár ia ou administrat iva 

Quer se adote o sistema de unidade de jurisdição, quer o de 

dualidade de jurisdição, para que o cidadão proponha ação perante o 

Judiciário ou perante tribunal administrat ivo, faz-se necessário o prévio 

requerimento administrativo da pretensão, de modo a se caracterizar o 

                                                 
60  CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de di re i to admin ist rat ivo. 14.  ed. Rio de 

Janeiro:  Lumen Jur is,  2005, p.  808.  
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interesse de agir – uma das condições da ação –, que se consubstancia na 

necessidade e uti l idade da tutela jurisdicional.61 

Releva ressaltar, desde logo, que o prévio requerimento 

administrativo da pretensão, anterior ao ajuizamento da ação, não se confunde 

com o prévio exaurimento da via administrativa, que pode não ocorrer, seja 

pelo desinteresse da parte, seja pela excessiva morosidade da Administração 

na conclusão do processo administrativo. 

Conforme bem ressaltou o Desembargador Federal Aluisio 

Gonçalves de Castro Mendes, o exaurimento da via administrat iva, salvo no 

caso da Justiça Desport iva, por força do artigo 217, §§ 1º e 2º, da 

Constituição da República de 1988, não pode ser mais exigido para o 

exercício do direito de ação.62 

Se, por um lado, hodiernamente, não é possível exigir-se o 

exaurimento da via administrativa para ingresso em juízo, por outro lado, a 

parte tem que “formular requerimento prévio junto [sic]  à Administração 

Pública, na medida que [sic] a pretensão administrativa precisa ser apreciada 

e negada para que se configure a l ide”63. 

Portanto, deve-se, quando ajuizada a ação, anal isar a presença das 

condições da ação, entre elas, o interesse de agir. A orientação 

jurisprudencial dos diversos órgãos judicantes tem sido nesse sentido: 

 
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AVERBAÇÃO DE 
TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO 
DESPROVIDO. 
I  – A agravante não requereu administrat ivamente ao INSS a 
revisão da renda mensal in ic ia l  de seu benef íc io previdenciár io ,  
na forma pretendida no presente fei to .  Por conseguinte,  inexiste  
qua lquer manifestação da autarquia previdenciár ia que 
caracter ize contrar iedade à pretensão autora l .  Não há, portanto,  

                                                 
61 NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria Andrade. Código de processo c iv i l  

comentado. 9.  ed. São Paulo: Revista dos Tr ibunais,  2006, p.  376.  
62  MENDES, Aluisio  Gonçalves de Castro.  Breves considerações em torno da questão da 

inafastabi l idade da prestação jur isdic ional.  Revista da Seção Jud iciár ia do Rio de 
Janei ro,  Rio de Janeiro,  n.  19, p.  61-73, 2007, p.  63. Disponíve l em:  
<http :/ /www.ajufer jes.org.br /PDF/006Inafastabi l idade.pdf>.  Acesso em: 15 ago. 2013.  

63  MENDES, Aluisio  Gonçalves de Castro.  Breves considerações em torno da questão da 
inafastabi l idade da prestação jur isdic ional.  Revista da Seção Jud iciár ia do Rio de 
Janei ro,  Rio de Janeiro,  n.  19, p.  61-73, 2007, p.  63. Disponíve l em:  
<http :/ /www.ajufer jes.org.br /PDF/006Inafastabi l idade.pdf>.  Acesso em: 15 ago. 2013.  
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l ide,  entendida como o conf l i to  de interesses qual if icado por 
uma pretensão resist ida.  
I I  – Assim sendo, carece a  autora de uma das condições para o  
legít imo exercíc io do direi to  de ação, qual seja:  o interesse de 
agir ,  caracter izado pela necessidade e ut i l idade do prov imento 
jur isd ic iona l.  
I I I  – O fa to de a atua l Const i tu ição Federal não exigir  o  
exaur imento da via administrat iva para o ingresso em Juízo – salvo 
no caso da Just iça Desport iva,  por força do art .  217, § 1º  – não 
signi f ica o  desaparec imento puro e simples da necessidade de se 
formular prévio  requer imento junto à Administração Públ ica,  na 
medida em que a pretensão administra t iva precisa ser aprec iada e 
negada para que se conf igure a l ide.  Do contrár io ,  não haverá 
interesse de agi r .  Neste sent ido já decid iu o  Supremo Tr ibunal  
Federal ,  ao considerar que não o fendeu o pr incípio da 
inafastabi l idade da prestação jur isd ic ional a sentença que julgou 
ext into o processo, sem julgamento do méri to,  em ação acidentár ia  
que não fo i  preced ida da devida comunicação e requer imento junto  
ao INSS (STF, AI -AgR n.  12.739/RJ,  Segunda Turma,  Rel .  Min.  
Car los Vel loso, DJ de 18/12/1992).  
IV – Agravo interno desprovido. (gr i fo nosso) .64 
 
 
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.  APOSENTADORIA 
RURAL POR IDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.  
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
1. Nas hipóteses em que não há a postulação administrat iva,  o 
que ocorre é que não há a composição de uma l ide.  Não há  
pretensão resist ida que possa ser  deduzida em juízo;  o conf l i to  
de interesses não fo i  formado. Assim, não se just i fica a  
instauração de processo judic ia l .  
2. Apesar da a legação de que a contestação caracterizar ia a  
res istência à pretensão autoral ,  restando conf igurado o binômio  
interesse-necessidade,  a  real idade é que o INSS, em razão de suas 
di f iculdades burocrát icas,  acaba sempre contestando os fei tos,  pois 
não tem tempo de levantar a documentação necessár ia até o prazo 
de contestação.  
3.  Tal entend imento não prejud ica qualquer d i rei to  const i tucional  
por não impedir  um poster ior  ajuizamento da ação, em caso de 
denegação do plei to,  demora excessiva ou requer imento de 
documentação incompat íve l  ou desnecessár ia.  
4.  Apelação não provida. (gr i fo nosso).65 
 
 
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.  BENEFÍCIO DE 
SALÁRIO-MATERNIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, VI ,  DO CPC. FALTA DE 

                                                 
64  BRASIL. Tr ibunal Regional Federa l  da 2ª Região. Apelação Cíve l n.  448244.  Pr imeira 

Turma Especia l izada, Relator:  Desembargador Federal Aluis io Gonçalves de Castro  
Mendes. Rio de Janei ro,  RJ, decisão pub l icada em Diár io da Just iça da União em 
18/9/2009,  p.  152. Disponível  em: <ht tp: / /www.j f . jus.br /serv icos/magistrado>.  Acesso 
em: 20 out.  2013.  

65  BRASIL. Tr ibunal Regional Federal  da 2ª Região. Apelação Cível n.  455297.  Segunda 
Turma Especia l izada, Relatora: Desembargadora Federal L i l iane Ror iz,  Rio de Janeiro,  
RJ, decisão publ icada em Diár io  Eletrônico da Just iça Federa l  da 2ª Região em 4/10/2010, 
p. 103. Disponível em: <http :/ /www.j f . jus.br/serv icos/magistrado>.  Acesso em: 20 out.  
2013. 
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INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO. 
1. Em se t ratando de benefíc ios previdenciár ios,  necessár io o 
prév io requer imento administrat ivo,  a f im de gerar o conf l i to de 
interesses, legi t imando, assim, o ingresso perante o Poder  
Judic iár io ,  apesar  do pr incíp io const i tuc ional da 
inafastabi l idade da tutela jur isd ic ional .  
2. Súmula n.  213 do ext into  TFR não dispensa o ped ido prévio 
administra t ivamente,  apenas dispõe que não é condição para 
proposi tura de ação o exaur imento da via administrat iva,  através 
dos recursos d isponíveis.  
3.  Precedentes desta Corte.  Correspondência ma ior com a rea l idade 
soc ial  e com o escopo das legislações const i tucional,  processual e 
previdenciár ias pátr ias.  
4.  Apelação não provida. (gr i fo nosso).66 

 

Não se pode deixar de ressaltar que o entendimento da 

jurisprudência acima expresso não afronta o artigo 5º, XXXV, da Constituição 

da República de 1988, visto que não se veda o ajuizamento de ação judicial 

em caso de indeferimento do requerimento administrativo da pretensão 

(desnecessidade de exaurimento da instância administrativa) ou em caso de 

morosidade excessiva do procedimento administrativo. 

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se observa no julgamento do Recurso Especial n. 1.310.042, em que 

foi relator o Ministro Herman Benjamin: 

 
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO.  
PROCESSO CIVIL.  CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE 
AGIR (ARTS.  3º  E 267,  VI ,  DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA. 
1.  Trata-se, na or igem, de ação, cujo objet ivo é a concessão de 
benefíc io previdenciár io ,  na qual o segurado postulou sua pretensão 
diretamente no Poder Judiciár io,  sem requerer administra t ivamente 
o objeto da ação.  
2.  A presente controvérsia so luc iona-se na via infraconst i tucional,  
pois não se tra ta de anál ise do pr incípio da inafastabi l idade da 
jur isdição (art .  5º ,  XXXV, da CF).  Precedentes do STF.  
3.  O interesse de agir  ou processual configura-se com a existência 
do binômio necessidade-ut i l idade da pretensão submetida ao Juiz .  A 
necessidade da prestação jur isdic ional exige a demonstração de 
resistência por parte do devedor  da obr igação, já que o Poder  
Judiciár io é  via  dest inada à reso lução de conf l i tos.  
4.  Em regra,  não se mater ia l iza a resistênc ia do INSS à pretensão de 
concessão de benefíc io previdenciár io não requer ido previamente na  
esfera administra t iva.  

                                                 
66  BRASIL. Tr ibunal Regional Federal  da 5ª Região. Apelação Cível n.  530886. Terceira  

Turma, Relator:  Desembargador Federal  Bruno Leonardo Câmara Carrá,  Pernambuco,  
Reci fe ,  dec isão publ icada em Diár io da Just iça Eletrônico em 17/11/2011, p.  709. 
Disponível em: <ht tp: / /www.j f . jus.br/servicos/magistrado>. Acesso em: 20 out.  2013.  
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5. O interesse processual do segurado e a ut i l idade da prestação 
jur isdic ional concret izam-se nas hipóteses de a) recusa de 
receb imento do requer imento ou b) negat iva de concessão do 
benefíc io previdenciár io,  seja pelo concreto  indefer imento do 
pedido, seja pela notór ia resistência da autarquia à tese jur íd ica 
esposada.  
6.  A apl icação dos cr i tér ios ac ima deve observar  a presc indib i l idade 
do exaur imento da v ia administra t iva para ingresso com ação 
previdenciár ia,  conforme Súmulas 89/STJ e 213/ex-TFR.  
7.  Recurso Especia l  não provido.67 

 

Longe, porém, de ser pacíf ico tal entendimento, no próprio Superior 

Tribunal de Justiça, quando houve o julgamento do Agravo Regimental no 

Agravo em Recurso Especial n. 152.247, em que foi relator o Ministro 

Humberto Martins, ele e o Ministro César Asfor Rocha f icaram vencidos, de 

modo que o acórdão foi lavrado pelo Ministro Herman Benjamin. O 

entendimento do Ministro Humberto Martins foi o seguinte: 

 
(VOTO VENCIDO) (MINISTRO HUMBERTO MARTINS) Não é 
possíve l o conhecimento de recurso especial  quando alegada 
vio lação ao art igo 5º ,  XXXV,  da Const i tuição Federal,  v isto que 
não cabe ao STJ, em recurso especial ,  a apreciação de d isposit ivos 
const i tucionais,  sob pena de usurpação da competência do STF,  
conforme os art igos 102, I I I ,  e  105, I I I ,  da Const itu ição Federa l.  É 
possíve l o a juizamento de ação judic ia l  para f ins de concessão de 
benef íc io previdenciár io,  independentemente de prévio 
requerimento administrat ivo do benef íc io perseguido,  não se 
havendo fa lar em fa l ta  de interesse de ag ir ,  v isto que, segundo o  
entendimento do STJ,  é desnecessár io o prévio requer imento 
administrat ivo como requisi to para que o segurado possa aju izar 
ação de natureza previdenciár ia.  (gr i fo  nosso) .68 

 

Veri fica-se que se exige, na verdade, que a parte tenha feito prévio 

requerimento administrativo da pretensão para, posteriormente, ingressar em 

juízo com o pleito do direito, em tese, violado pela Administração Pública, 

incluído o Instituto Nacional do Seguro Social (autarquia federal), visto que a 

subversão dessa ordem implicaria violação ao princípio da separação dos 

                                                 
67  BRASIL. Super ior  Tr ibunal de Just iça.  Recurso Especial  1.310.042.  Segunda Turma,  

Relator:  Ministro  Herman Benjamin, Brasí l ia,  DF, decisão publ icada em Diár io da 
Just iça Eletrônico em 28/5/2012. Disponíve l em: 
<http :/ /www.j f . jus.br/serv icos/magistrado>. Acesso em: 20 out.  2013.  

68  BRASIL. Super ior  Tr ibunal de Just iça.  Agravo Regimental  no Agravo em Recurso 
Especia l  152.247. Segunda Turma, Relator:  Ministro Humber to Mar t ins. Brasí l ia,  DF,  
decisão pub l icada no Diár io da Just iça Elet rônico em 8/2 /2013. Disponível em: 
<http :/ /www.j f . jus.br/serv icos/magistrado>. Acesso em: 20 out.  2013.  
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poderes estatais, na medida em que os juízes estariam exercendo atividade 

administrativa, em substituição aos agentes da Administração Pública. 

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição 

Federal de 1988 (art igo 102, caput),  f irmou o entendimento de ser 

desnecessário para o ajuizamento de ação previdenciária o prévio 

requerimento administrativo do benefício no Instituto Nacional do Seguro 

Social:  

 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO PRÉVIO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO.  
PRECEDENTES. 
1.  A jur isprudência desta nossa Cor te f i rmou-se no sent ido de ser 
desnecessár io para o  ajuizamento de ação previdenciár ia o  prévio  
requer imento administ rat ivo  do benefíc io  à  autarquia federa l .  
Precedentes.  
2.  Agravo regimental  desprovido.69 
 
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.  BENEFÍCIO.  AÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA.  PRÉVIO REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 
A dec isão agravada está em per fei ta harmonia com o entendimento 
f i rmado por ambas as Turmas deste Tr ibunal,  no sentido de afastar  
a exig ib i l idade de prévio requer imento administrat ivo como 
condição para o acesso ao Jud ic iár io .  Agravo regimenta l  a que se 
nega provimento.70 

 

Longe, todavia, de se considerar encerrada a discussão relativa a ser 

o prévio requerimento administrativo condição para o acesso ao Judiciário, o 

Supremo Tribunal Federal reconheceu, em dezembro de 2010, a repercussão 

geral da questão constitucional suscitada no Recurso Extraordinário n. 

631.240, de modo a se fi rmar entendimento apl icável a todos os órgãos do 

                                                 
69  BRASIL. Supremo Tr ibunal Federal .  Agravo Regimenta l  no Recurso Extraordinário  n.  

549.055.  Segunda Turma. Relator :  Ministro  Ayres Br i t to,  Brasí l ia,  DF, dec isão 
pub l icada em Diár io  da Just iça Eletrônico em 10/12/2010. Disponível em: 
<http :/ /www.st f. jus.br/portal / jur isprudencia/ l istarJur isprudencia.asp?s1=%28previo+e+
requer imento+e+benef%EDcio+e+acesso+e+judici%E1rio%29&base=baseAcordaos&url
=http :/ / t inyur l .com/nlxs8f5>. Acesso em: 20 out .  2013.  

70  BRASIL. Supremo Tr ibunal Federal .  Agravo Regimenta l  no Recurso Extraordinário  n.  
545.214.  Segunda Turma. Relator :  Ministro Joaquim Barbosa, Brasí l ia,  DF, decisão 
pub l icada em Diár io  da Just iça E letrônico em 26/3/2010.  Disponível em: 
<http :/ /www.st f. jus.br/portal / jur isprudencia/ l istarJur isprudencia.asp?s1=%28previo+e+
requer imento+e+benef%EDcio+e+acesso+e+judici%E1rio%29&base=baseAcordaos&url
=http :/ / t inyur l .com/nlxs8f5>. Acesso em: 20 out .  2013.  
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Judiciário do País, com base na decisão definit iva da matéria constitucional 

pelo Supremo Tribunal Federal: 

 
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO 
CONDIÇÃO PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO 
O Senhor Ministro Joaquim Barbosa (Relator) :  Trata-se de recurso  
extraord inár io (ar t .  102, I I I ,  a,  da Const i tu ição) interposto  pelo  
Inst i tuto Nacional do Seguro Socia l  - INSS de acórdão prolatado 
pelo Tr ibunal Regional  Federal  da 1ª Região que considerou ser  
desnecessár ia a prévia postulação de dire i to previdenciár io perante 
a administração, como requisi to para postulação judic ial  do mesmo 
direi to.  
Há pre l iminar  formal de repercussão gera l  (Fls.  61).  
Sustenta-se, em síntese, vio lação dos arts.  2º  e 5º,  XXXV, da 
Const i tu ição.  
Inadmit ido na or igem, o recurso extraord inár io fo i  autuado nesta  
Cor te em vir tude do provimento de agravo de instrumento,  com 
imediata conversão (AI  804.406 -  F ls.  110).  
É o relatór io,  para f ins de exame de repercussão geral  da matér ia  
versada.  
Não desconheço a or ientação atua l da Cor te sobre o tema, que 
também conta com precedentes de minha relator ia (c f. ,  por todos, o  
RE 545.214-AgR, Segunda Turma,  DJe de 26.03.2010).  
Não obstante,  em mater ial  int i tu lado "Caderno de Memoriais 2009" ,  
apresentado pelo procurador gera l  federa l  e que certamente é de 
conhecimento dos eminentes pares, o INSS registra as vantagens do 
prévio exame da matér ia previdenciár ia pelo órgão especial izado,  
com vistas ao atendimento das pretensões dos administrados,  nos 
seguintes tópicos:  
"1)  inexistênc ia de prejuízo f inanceiro  para o interessado (mui to ao 
contrár io do que ocorre quando a lguém recorre a um advogado e 
ajuíza uma ação);  
2)  celer idade em todo o procedimento (nos benefíc ios de 
sa lár io-maternidade, aposentador ia por tempo de contr ibuição e por 
idade a concessão poderá ocorrer  em até 30 minutos);  
3)  os serv idores da Autarquia são tre inados e especia l izados nessa 
matér ia"  (Pág. 87).  
Em síntese, o INSS entende que "a v ia judic iár ia acarre[ ta]  
inúmeros ônus a este segurado, ta is como: pagamento de honorár ios 
advocat íc ios,  custas processuais,  tempo de espera maior da 
concessão judic ial  do benefíc io e o pagamento dos va lores 
atrasados, caso devidos"  ( ib id.) .  
Reconheço que o dire i to à postulação jur isdic ional é imanente ao 
nosso s is tema const i tuc ional e é extremamente res istente a qualquer  
tentat iva de amesquinhamento.  
Contudo, sem comprometer -me de pronto com qualquer das teses,  
admito que a solução da controvérs ia poderá ser benefic iada por  
debate mais amplo e profundo, no seio do Pleno desta Cor te.  Em 
especial ,  é possíve l que o reconhecimento da repercussão gera l  da 
matér ia também abra a plural ização do debate,  com a part ic ipação 
da sociedade civi l  e  de ent idades com conhecimento técnico út i l  ao  
desl inde do l i t ígio.  
Por oportuno, lembro que o  resgate da impor tânc ia e da 
responsabi l idade dos órgãos estatais pela condução da at ividade 
administra t iva,  no campo previdenciár io e tr ibutár io,  tem ocupado a 
pauta da soc iedade c ivi l  (c f. ,  e.g. ,  notíc ia  veiculada no Diár io do 
Comércio e Indústr ia de 25.10.2010, de autor ia de Sí lvia Pimente l ,  
int i tulada "Mudança da relação f isca l" ) .  
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Ante o exposto,  e novamente reservando-me o direi to ao exame da 
matér ia de fundo no momento opor tuno, reconheço a existência de 
repercussão geral  da matér ia const i tucional (ar t .  102, § 3º ,  da 
Const i tu ição e ar t .  543-A do Código de Processo Civi l ) . 71 

 

Contudo, apesar da relevância da matéria, a envolver discussão de 

natureza constitucional, até a presente data não houve o julgamento do 

recurso extraordinário, de modo a se encerrar, definit ivamente, a discussão 

sobre o tema. 

Há, por outro lado, entendimento de que, nos processos em que não 

houve pedido de benefício previdenciário na esfera administrat iva, uma vez 

apresentada contestação específica pelo Insti tuto Nacional do Seguro Social, 

na qual se tenha impugnado o mérito do pedido, estaria caracterizada a 

resistência à pretensão autoral, de modo a se configurar o interesse 

processual. 

Nesse sentido tem decidido a Turma Nacional de Uniformização de 

Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais: 

 
EMENTA - CONSTITUCIONAL - ACESSO À JUSTIÇA -  
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 
INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO PELA 
APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA PELO INSS E 
POR TRATAR-SE DE PEDIDO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO -  
INCIDENTE DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 
1.  Ofende a garant ia do acesso à just iça a ext inção do fei to sem 
reso lução de mér i to  decorrente da ausência de prévio requer imento 
administra t ivo quando há contestação especí f ica do réu. Pedido 
referente à revisão da RMI para computar nos sa lár ios de 
contr ibuição o va lor correspondente a adic ional de per iculosidade 
defer ido nos autos da Reclamação Trabalhista e reajustar a RMI em 
épocas especí f icas com observância do IGP-DI como índice de  
reajuste.  
2.  Inc idente de uni formização conhecido e para f i rmar a tese de que 
ofende a garant ia do acesso à just iça a ext inção do fe i to sem 
reso lução de mér i to  decorrente da ausência de prévio requer imento 
administra t ivo quando há contestação especí f ica do réu,  anulando o  
acórdão e a sentença para que outra seja pro fer ida como o julgador 
entender de direi to,  a fastada a exigência de prévio requer imento 
administra t ivo.72 

                                                 
71  BRASIL. Supremo Tr ibunal Federa l .  Recurso Extraordinário  (com repercussão geral )  

n.  631.240.  Relator :  Ministro  Rober to Barroso. Brasí l ia ,  DF,  decisão pub l icada em 
Diár io da Just iça Eletrônico em 14/4/2011. Disponível em:  
<http :/ /www.st f. jus.br/portal / jur isprudenciaRepercussao/ l istarProcesso.asp?t ipo=AC&n
umeroTema=&txtT i tu loTema=previo+requer imento+administrat ivo&acao=acompanhame
ntoPorTema&botao=>. Acesso em: 20 out.  2013. 

72  BRASIL.  Turma Nacional de Uni formização de Jur isprudência dos Juizados Especiais 
Federais.  Pedido de Uni formização de In terpretação de Lei Federa l  200563020022909.  



44 
 

 

Assim, para verificação do interesse de agir,  é necessário que o 

autor comprove, inicialmente, o requerimento da pretensão perante a 

Administração Pública, incluído o Instituto Nacional do Seguro Social,  mas, 

nos processos judiciais já instruídos, presume-se a resistência da 

Administração quando há impugnação ao mérito. Desta forma, considerada a 

pretensão resistida, não há dúvida da configuração do interesse de agir.  

Somente na presença de confl i to de interesses a causa deve ser 

levada ao Judiciário ou ao tribunal administrat ivo, de sorte que a pretensão 

resistida, indicativa de lesão ou ameaça a direito, é que autoriza o acesso à 

jurisdição. 

Nesse contexto, também haverá interesse de agir nos casos de 

indeferimento do requerimento administrativo da pretensão, de parcial 

acolhimento da pretensão, ou no silêncio da Administração. 

A contrario sensu, apresentada a contestação apenas para se arguir a 

preliminar de falta de interesse de agir, em regra, por ausência de 

requerimento administrativo da pretensão, deve ser acolhida a preliminar, 

com a extinção do processo sem resolução do mérito. 

Como se vê, em conclusão, pode-se afirmar que a exigência de 

postulação da pretensão na via administrativa não fere o princípio da 

inafastabil idade da jurisdição. É, apenas, necessário tal pleito na via 

administrativa para que se configure o interesse de agir,  uma das condições da 

ação.73 

Hodiernamente, conforme já se ressaltou, não há necessidade do 

exaurimento da via administrativa para a propositura da ação judicial ; basta o 

prévio requerimento administrativo da pretensão para permitir à 

Administração Pública avaliar a pretensão do administrado. 

                                                                                                                                                         
Relator:  Juiz Federal  V ladimir  Santos Vitovsky, Brasí l ia,  DF, dec isão publ icada em 
Diár io Of ic ia l  da União em 8/6/2012.  Disponível em: 
<http :/ /www.j f . jus.br/serv icos/magistrado>. Acesso em: 20 out.  2013.  

73 PAULA, Edylcea Tavares Nogueira de. Contenc ioso administrat ivo.  Revista de 
Informação Legisla t iva,  Brasí l ia,  v.  16,  n.  62, p.  271-280,  abr. / jun.1979, p.  272.  
Disponível em: <ht tp: / /www2.senado.gov.br/bdsf/ i tem/ id/181131>. Acesso em: 5 ago.  
2013. 
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Por essas razões, no ordenamento jurídico atual, não há necessidade 

de se exaurir, previamente, a via administrativa para que se possa buscar a 

tutela jurisdicional de direitos subjetivos. 

Assim, não se deve perder de vista a perspectiva de que a jurisdição, 

exercida pelo Poder Judiciário ou pelo Executivo (contencioso 

administrativo), visa à justa composição de um confl i to de interesses, a 

pressupor a existência de l ide, a caracterizar o interesse de agir, uma das 

condições do exercício regular do direito de ação. 

Em conclusão, pode-se afirmar que a exigência de postulação prévia 

da pretensão na via administrativa não fere o princípio da inafastabil idade da 

jurisdição. Apenas há necessidade de tal  pleito, na via administrativa, para 

que se configure o interesse de agir, uma das condições da ação, na justiça 

ordinária ou no contencioso administrativo previdenciário cuja criação se está 

propondo. 
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CAPÍTULO 2 

 

2.1.  O HISTÓRICO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E DA  

JUSTIÇA ADMINISTRATIVA NA MODERNIDADE 

 

2.1.1 Considerações prel iminares  

 
Inicialmente, releva ressaltar que a expressão “justiça 

administrativa” não se confunde com a expressão “contencioso 

administrativo”. Trata-se de expressões distintas, embora inter-relacionadas. 

Por isso, é importante, desde logo, que se conceituem e delimitem tais 

expressões, de modo a se evitarem conclusões equivocadas acerca do alcance 

delas. 

A justiça administrativa, destinada ao julgamento de l ides de 

natureza administrativa, pode ser exercida por órgãos do Poder Judiciário, no 

sistema de jurisdição una, ou por órgãos integrantes do Executivo, com 

função jurisdicional, no sistema de dual idade de jurisdição. Já o conceito de 

contencioso administrativo, em síntese, alcança as l ides em que a 

Administração Pública é parte.74 

Segundo Eduardo Lobo Botelho Gualazzi,  a justiça administrat iva é 

 
complexo de órgãos do Poder Jud ic iár io  (sistema de jur isd ição una)  
ou autônomos, d is t intos,  independentes desse Poder (s istema duplo  
de jur isdição),  dest inados, mediante provocação, a d ir imir ,  em 
matér ia administrat iva,  o conjunto de l i t íg ios entre Administração e 
administrado, choques decorrentes da at ividade da Administração,  
no desempenho dos serv iços públ icos.75 

 

Em outras palavras, a justiça administrativa é parcela da função 

jurisdicional do Estado e consiste na aplicação contenciosa ou procedimental 

                                                 
74  Sobre o concei to de contenc ioso administra t ivo,  Roger Bonnard apud GUALAZZI,  

Eduardo Lobo Botelho. Just iça admin ist rat iva.  São Paulo : Revista dos Tr ibunais,  1986,  
p.  103: “entende-se, po is,  aqui por contencioso administra t ivo o conjunto de processos 
susci tados pela at iv idade administrat iva e nos quais as autor idades administrat ivas 
estão em causa. A expressão ´contencioso administrat ivo` é assim tomada num sent ido 
mater ia l”( Préc is de Dro it  Admin ist rat i f,  1935, Par is,  Sirey,  p.  103) .  

75  GUALAZZI,  Eduardo Lobo Bote lho. Just iça  admin ist rat iva.  São Paulo:  Revista dos 
Tr ibunais,  1986, p.  25.  
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do Direito Administrativo, mediante provocação, a li t ígios oriundos da 

atividade da Administração Pública. 

Nesse contexto, Eduardo Lobo Botelho Gualazzi76 apresenta conceito 

de justiça administrativa analisada sob dois aspectos, quais sejam, o material,  

substancial ou objetivo, e o formal, orgânico ou subjetivo. Segundo o autor, 

em sentido formal, a justiça administrativa consiste no aparelhamento público 

encarregado de aplicar o Direito Administrativo aos l i t ígios oriundos da 

atividade da Administração Pública. 

Para outros, o conceito de contencioso administrativo se confunde 

com o de just iça administrat iva: 

 
É o contencioso administrat ivo um sistema de controle da 
legal idade dos atos administrat ivos que tem por objeto julgar os 
conf l i tos de interesses entre vár ios órgãos da Administração 
Públ ica ou entre e les e os part iculares.   Const i tui-se,  portanto,  em 
um sistema de just iça administrat iva,  em que a própr ia  
Administração inst i tui  órgãos própr ios para efet ivar este 
julgamento.77 

 

Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto78, a expressão “contencioso 

administrativo”, em sentido lato ou material, é interpretada como controvérsia 

a envolver matéria administrativa, e, em sentido restrito ou formal, é 

entendida como forma de especialização da atividade administrativa, na qual 

órgãos diferenciados da Administração at iva julgam os l i tígios 

administrativos. 

Assim, a just iça administrativa, no aspecto material , é o confl i to a 

envolver o Estado (Administração Pública), e a matéria que vai ser apreciada 

determina se a competência para julgamento da causa será do contencioso 

administrativo nos países em que há dual idade de jurisdição. 

                                                 
76  GUALAZZI,  Eduardo Lobo Bote lho. Just iça  admin ist rat iva.  São Paulo:  Revista dos 

Tr ibunais,  1986, p. 23-25. 
77 PAULA, Edylcea Tavares Nogueira de. Contenc ioso administrat ivo.  Revista de 

Informação Legisla t iva,  Brasí l ia,  v.  16,  n.  62, p.  271-280,  abr. / jun.1979, p.  272.  
Disponível em: <ht tp: / /www2.senado.gov.br/bdsf/ i tem/ id/181131>. Acesso em: 5 ago.  
2013. 

78  MOREIRA NETO, Diogo de Figuei redo. Contenc ioso administ rat ivo.  Rio de Janeiro : 
Forense,  1977, p.  2-3.  
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A expressão “contencioso administrat ivo” sofreu crít icas 

doutrinárias, entre as quais as feitas por Mário Masagão, segundo o qual os 

termos “contencioso” e “administrativo” se excluíam; daí por que somente se 

considerava administrat iva a atividade jurídica do Estado em que não aparecia 

a função jurisdicional.79 

Cumpre esclarecer que as ideias de Masagão foram inspiradas na 

doutrina de José Cretella, o qual, posteriormente, reviu seu entendimento para 

aderir ao significado universal do termo “contencioso administrativo”, qual 

seja, “sistema de jurisdição em que funções judicantes são atribuídas a uma 

Justiça especial, diversa e independente da judiciária comum”.80 

Por outro lado, relevantes as l ições de Eduardo Lobo Botelho 

Gualazzi81, ao diferenciar as expressões “contencioso administrativo”, 

“jurisdição administrativa” e “justiça administrat iva”. Para o autor, a primeira 

“se relaciona com as reclamações ou impugnações de uma pessoa privada 

contra comportamentos de uma autoridade administrativa” 82; a segunda “serve 

para designar a prestação jurisdicional destinada à solução de um contencioso 

administrativo”; e a terceira se refere “aos órgãos estatais responsáveis por 

essa atuação jurisdicional”.  

Por fim, releva ressaltar que o contencioso administrativo, no 

sistema de dualidade de jurisdição, se divide em duas modalidades, quais 

sejam, o sistema absoluto ou francês e o sistema moderado.83 No sistema 

moderado, diversamente do modelo absoluto, ocorre a divisão entre atos de 
                                                 
79 MASAGÃO, Már io.  Em face da Const i tu ição Federal,  não existe,  no Brasi l ,  o 

Contenc ioso Administ ra t ivo. Seção de obras do Estado de S. Paulo: São Paulo,  1927, p.  
18. 

80  GUALAZZI,  Eduardo Lobo Bote lho. Just iça  admin ist rat iva. São Paulo:  Revista dos 
Tr ibunais,  1986, p.  20.  

81  GUALAZZI,  Eduardo Lobo Bote lho. Just iça  admin ist rat iva. São Paulo:  Revista dos 
Tr ibunais,  1986, p.  6-8.  

82   No mesmo sent ido:  “Entende-se por contencioso administra t ivo  o conjunto de l i t íg ios 
que podem resul tar  da at ividade da Administração”.  TROTABAS apud KLANG, Marcio .  
A at ividade jur isd ic ional no âmbi to das funções do Estado.  Revista Forense,  Rio de 
Janeiro,  ano 79, v.  284, p.  487-488, out. /dez. 1983. 

83   Cf. CRETELLA JÚNIOR, José. Dire i to admin ist rat ivo comparado.  São Paulo: EDUSP, 
1972, p.  192: Nesta hipótese,  contenc ioso administra t ivo  é o  sistema de jur isdição em 
que os l i t íg ios or iundos dos atos de impér io são entregues à Administração, a quem 
cabe resolvê- los.  O s is tema de contencioso administrat ivo moderado apresenta duas 
modal idades: a pr imeira,  que se dis t ingue por entregar à jur isd ição especial ,  const i tuída 
de tr ibunais administrat ivos d i ferenciados, todos os l i t íg ios administrat ivos; a segunda,  
que se dist ingue por  atr ibuir  aos funcionár ios da própr ia Administração –  os 
denominados funcionár ios “at ivos” – a resolução dos refer idos confl i tos.  
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império e de gestão; a competência do Judiciário se restringe ao julgamento 

dos atos de gestão da Administração Pública.84 

Em resumo, emprega-se, neste trabalho, a expressão “justiça 

administrativa” como a parcela da função jurisdicional do Estado na aplicação 

contenciosa ou procedimental do Direito Administrativo, e a expressão 

“contencioso administrativo” como sistema de jurisdição em que funções 

judicantes são atribuídas a uma Justiça especial, diversa e independente da 

judiciária comum. 

 

2.1.2 O histór ico da just iça administrat iva  

A just iça administrat iva, entendida como os órgãos estatais, 

separados da jurisdição ordinária, responsáveis pelo julgamento do 

contencioso administrativo, surgiu em 1801, após a Revolução Francesa de 

1789, como parte do Estado de Direito, uma forma de governo na qual a lei se 

situava acima dos homens.85 

Segundo Norberto Bobbio86, a Revolução Francesa foi  um evento 

polít ico extraordinário, pois rompeu o curso histórico, marcou o fim de uma 

era e o início de outra. Dois acontecimentos marcaram esse rompimento: em 4 

de agosto de 1789, a renúncia dos nobres a seus privi légios, com o f im do 

regime feudal; e em 26 de agosto de 1789, a aprovação da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão. 

Após a Revolução Francesa, o surgimento do contencioso 

administrativo se deu em razão da interpretação do princípio da separação dos 

poderes estatais. Foi instituída a justiça administrativa, pela primeira vez, 

pela Lei n. 16, de 24-8-179087, para controle de legalidade dos atos da 

Administração Pública, que era feito pelo Poder Executivo. 

                                                 
84  CRETELLA JÚNIOR, José.  Direi to admin ist rat ivo comparado.  São Paulo:  EDUSP, 

1972, p.  192.  
85 ENTERRÍA, Eduardo Garc ia.  As t ransformações da just iça admin ist rat iva:  da 

sind icab i l idade rest r i ta à p leni tude jur isdic iona l. Be lo Hor izonte:  Fórum, 2010, p.  6.  
86  BOBBIO,  Norberto.  A Era dos d irei tos.  Rio de Janeiro : Campus, 1992,  p.  113.  
87 PAULA, Edylcea Tavares Nogueira de. Contenc ioso administrat ivo.  Revista de 

Informação Legisla t iva,  Brasí l ia,  v.  16,  n.  62, p.  271-280,  abr. / jun.1979, p.  272.  
Disponível em: <ht tp: / /www2.senado.gov.br/bdsf/ i tem/ id/181131>. Acesso em: 5 ago.  
2013. 
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Entenderam que, havendo a tr ipart ição dos poderes, estes dever iam 
ser independentes,  sem quaisquer inter ferências de um no outro,  
receando que uma ingerência nefasta no Poder  Executivo pudesse 
prejudicar as causas burguesas. Desconf iavam os administ radores 
revo luc ionár ios,  assim,  da just iça ordinár ia  francesa.88 

 

O contencioso administrativo francês teve sua criação justi f icada por 

circunstâncias históricas, como a não identif icação dos magistrados, que 

vinham do antigo regime absolutista, com as causas da Revolução Francesa, o 

que fez com que não se confiasse na imparcialidade e independência dos 

tribunais judiciários para julgamento das demandas em que figurasse a 

Administração Pública.89 

Nesse passo, a Constituição francesa de 1791 vedava, em seu artigo 

3º, que os tribunais adentrassem nas funções administrat ivas ou mesmo 

citassem perante si os administradores públicos, por atos funcionais. Não se 

pode esquecer, conforme ressaltou Francisco de Salles Almeida Mafra Filho90, 

que a Administração Pública francesa, a part ir de então, como ainda 

atualmente, só se subordinava à jurisdição especial do contencioso 

administrativo e t inha como autoridade máxima o Conselho de Estado.91 

                                                 
88 PAULA, Edylcea Tavares Nogueira de. Contenc ioso administrat ivo.  Revista de 

Informação Legisla t iva,  Brasí l ia,  v.  16,  n.  62, p.  271-280,  abr. / jun.1979, p.  272.  
Disponível em: <ht tp: / /www2.senado.gov.br/bdsf/ i tem/ id/181131>. Acesso em: 5 ago.  
2013. 

89 DANTAS, José Fernandes. O Tr ibunal Federal  de Recursos e o contencioso 
administra t ivo.  Revista Forense,  Rio de Janeiro,  v.  80, n.  286, p.  433-457, 1984, p.  
433-434.  

90  MAFRA FILHO, Franc isco de Sal les Almeida. Sistemas administra t ivos: sistema do 
contenc ioso administra t ivo e sis tema judic iár io .  Dataveni@ Revista Jur íd ica,  
Univers idade Estadual da Paraíba, Paraíba, ano VII I,  n.  79, nov. 2004. Disponível  em 
<http :/ /www.datavenia.net/ar t igos/sistemasadministra t ivossistemadocontenc ioso.htm>. 
Acesso em: 29 jun.  2013. 

91 Segundo Henr i  Berthé lemy apud GUALAZZI,  Eduardo Lobo Botelho. Just iça  
admin ist rat iva. São Paulo : Revista  dos Tr ibunais,  1986, p.  32: “o pr imeiro tr ibunal  
administra t ivo do regime moderno é o Conselho de Prefe i tura,  inst i tuído pela Le i de 28 
Pluvioso, Ano VI I I ,  com a competênc ia especia l  de conhecer ,  salvo recurso ao 
Conselho de Estado, cer to número de l i t ígios.  O Conselho de Estado propr iamente d i to,  
inst i tuído pela Const i tuição de 22 Fr imár io do Ano VII I ,  não surgiu in ic ialmente como 
uma jur isdição. E le tomou pouco a pouco o  caráter  jur isd ic ional  pe la cr iação, em seu 
se io,  aos 11 de junho de 1806, de uma comissão especia l  do contencioso,  e sobretudo 
pela adoção, em 1831, da maior ia das formas jur isd ic ionais para o debate no Conselho  
dos assuntos contenc iosos” (Trai té É lémenta i re  de Droi t  Administra t i f.  9ª.  ed.  Par is ,  
1920, Rousseau & Cie.  Éditeur,  p.  24-25).  
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Segundo Jean Rivero92, o Conselho de Estado napoleônico era um 

órgão consultivo, criado para atuar ao lado do Governo, e principal órgão da 

justiça administrativa. O Conselho de Estado foi sucessor do Conselho do 

Rei. 

É interessante notar que o Conselho de Estado surgiu, com seu 

formato moderno, na França, no ano de 1799, inserido no projeto de 

construção de um Estado Administrativo, marcado pela ideia de uma 

administração centralizada, racional e uniforme.93 

No que concerne à autoridade do Conselho de Estado francês, nesse 

sentido se manifesta a doutrina: 

 
No s istema francês todos os t r ibuna is administrat ivos se 
sujei tam direta ou indiretamente ao cont ro le do Conselho de 
Estado,  que func iona como Juízo de apelação, como Juízo de 
cassação e,  excepcionalmente,  como juízo or iginár io e único de 
determinados l i t ígios administrat ivos,  e d ispõe de plena jur isdição 
em matér ia  administrat iva,  que existe para le lamente à “ jur isdição 
judic iár ia” .  Is to é,  dos t r ibunais grupados sob a autor idade da Corte  
de Cassação.  (gr i fo  nosso).94 

 

Manifesto engano pensar-se que a Revolução Francesa foi 

responsável pela instauração do princípio da legal idade administrat iva, para 

tornar o Executivo subordinado ao Legislativo, com base na falsa premissa de 

que o Direito Administrativo foi criado pelo Conselho de Estado francês. 

Segundo adverte Paulo Otero, o fato de a Administração ter passado a 

pautar-se por normas diferentes das pessoas privadas não se deu por força da 

lei; ao contrário, representou intervenção decisória do Executivo, sob 

proposta do Conselho de Estado.95 

                                                 
92  RIVERO, Jean.  Direi to  admin ist rat ivo.  Almedina: Coimbra, 1981,  p.  219. 
93 GUANDALINI JÚNIOR, Wal ter .  Gênese do Direi to Administra t ivo Brasi le iro:  

formação, conteúdo e função da ciênc ia do direi to admin ist rat ivo durante a construção  
do Estado no Brasi l  Imper ia l . 2011. 240 f .  Tese (Doutorado em Direi to) .  Faculdade de 
Dire i to (Setor de Ciências Jur íd icas).  Universidade Federal do Paraná, Cur i t iba,  Paraná,  
2011, p.  138. Disponível em:  
<http :/ /dspace.c3sl.ufpr .br /dspace/bi tstream/handle/1884/26463/Tese%20FINAL.pdf?se
quence=1>. Acesso em: 20 out.  2013.  

94  KLANG, Marcio .  A at ividade jur isd ic ional  no âmbi to das funções do Estado. Revista  
Forense,  Rio de Janeiro,  ano 79, v.  284, p.  487-488, out. /dez. 1983.  

95  BINENBOJM, Gustavo. Uma teor ia do direi to admin ist rat ivo.  Rio de Janeiro : Renovar,  
2006, p.  12.  
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Frise-se que o sistema da dual idade de jurisdição ou sistema francês 

caracteriza-se por admitir,  ao lado da justiça do Poder Judiciário, uma justiça 

administrativa. A justiça administrativa francesa é marcada por autonomia e 

imparcialidade, conquistadas, sobretudo, a partir da Lei de 24 de maio de 

1872, com o rompimento formal da justiça administrat iva da Administração 

Pública.96  

No entanto, o rompimento material da justiça administrativa da 

Administração Pública ocorreu com o julgamento do famoso caso Cadot, de 

13 de dezembro de 1889, no qual o Conselho de Estado francês firmou 

entendimento no sentido de que toda decisão administrativa poderia ser 

contestada perante a justiça administrativa, para reafirmar, assim, “sua 

independência em relação ao Poder Executivo”.97 

Embora a natureza jurisdicional das decisões do Conselho de Estado 

tenha sido reconhecida desde pronunciamento ocorrido em 1821, a jurisdição 

administrativa na França desenvolveu-se lentamente, durante o curso do 

século XIX; ante a ausência de um código administrativo, desenvolveu-se 

sólida e completa jurisprudência.98 

As decisões proferidas pela justiça comum e pela justiça 

administrativa são acobertadas, na França, pelo manto da coisa julgada (res 

iudicata)99, para se afastar a possibil idade de que a causa julgada em uma 

delas seja reapreciada pela outra. 

Não se confunda essa definit ividade da coisa julgada propriamente 

dita com a definit ividade da expressão, muito crit icada, “coisa julgada 

administrativa”, que alcança somente a Administração Pública, quando 
                                                 
96  Cf.  DIREITO, Car los Gustavo. A autonomia da jur isd ição administ rat iva na França. 

Revista Forense,  Rio de Janeiro,  v.  387, p.  469-476, set. /out.  2006.  
97  DIREITO, Car los Gustavo. A autonomia da jur isd ição administra t iva na França. Revista 

Forense,  Rio de Janeiro,  v.  387, p.  469-476,  set. /out.  2006, p.  471.  
98  BARACHO, José Al fredo de Ol iveira. Contencioso administrat ivo.  Revista Forense,  Rio  

de Janeiro ,  v.  80,  n.  288, p.  25-46, out. /dez. 1984, p.  29-30.  
99  Ocorre,  também, a autor idade da “coisa julgada” para as sentenças administrat ivas,  

conforme aceitam a doutr ina e a jur isprudência.  As controvérsias que surgem são em 
torno da s igni f icação e efei to da autor idade da coisa julgada. Para o publ ic ista  alemão,  
a “ just iça administra t iva” é a at ividade que tende à rea l ização de um ato  
administra t ivo,  com a admissão dos interessados como partes e com o efei to de que 
sobre essa decisão possa pesar a autor idade da coisa ju lgada, no mesmo sent ido como 
ela ocorre no proced imento civ i l .  BARACHO, José Al fredo de Ol iveira. Contenc ioso 
administra t ivo.  Revista Forense,  Rio de Janeiro ,  v.  80, n.  288, p.  25-46,  out. /dez. 1984,  
p.  31.  
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decide, contenciosamente, determinada questão, em observância aos 

princípios da segurança jurídica, da lealdade e da boa-fé na esfera 

administrativa.100 

Precisamente nesse ponto, o sistema francês distingue-se do sistema 

inglês ou da unidade de jurisdição, visto que, naquele sistema, a função 

jurisdicional é exercida por estruturas orgânicas independentes: a justiça 

judiciária e a justiça administrativa.101 

Quanto ao ato que põe termo ao processo na justiça administrativa, 

merecem transcrição as l ições de Otto Mayer: 

 
OTTO MAYER, ao colocar em discussão as general idades da Just iça 
Administra t iva,  a f i rma que a sua noção tem or igem na just iça civi l .  
É o órgão que faz parte da organização administra t iva,  a tua como 
um tr ibunal  e  como ta l  estatui  regras em matér ia contenc iosa c ivi l .  
Procedendo dentro dessas cond ições, surge como tr ibunal  
administra t ivo,  sendo que o ato que dá f im a sua ação é uma 
sentença administra t iva.  A sentença administrat iva tem 
consequências da sentença civi l ,  determina para o caso indiv idual 
qual é o  d irei to para as partes interessadas.102 

 

É oportuno ressaltar, desde logo, que a coisa julgada administrativa, 

no sistema da unidade de jurisdição, é a “situação jurídica pela qual 

determinada decisão fi rmada pela Administração não mais pode ser 

modificada na via administrativa”.103 

Portanto, diferentemente do modelo francês, as causas decididas no 

âmbito administrativo podem, no sistema de jurisdição una, ser apreciadas 

pelo Poder Judiciário. 

Apesar das crít icas feitas por parte da doutrina ao contencioso 

administrativo, sob o principal argumento de suposta parcialidade nos 

julgamentos, é certo que esse sistema dualista de jurisdição tem-se 

                                                 
100 MELLO, Celso Antônio Bandeira  de.  Curso de d irei to admin ist rat ivo.  22 .  ed. São 

Paulo: Malheiros,  2007, p.  440-442.  
101 CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual  de di re i to  administra t ivo. 14.  ed. Rio de 

Janeiro,  Lumen Jur is ,  2005, p.  808.  
102 A obra ci tada não estava d isponíve l no momento da pesquisa, por isso fo i  usada outra 

fonte: BARACHO, José Al fredo de Ol iveira . Contencioso administ rat ivo .  Revista  
Forense,  Rio de Janeiro,  v.  80, n.  288,  p.  25-46, out . /dez. 1984, p.  28.  

103 CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual  de di re i to  administra t ivo. 14.  ed. Rio de 
Janeiro,  Lumen Jur is ,  2005, p.  774.  
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desenvolvido desde o século passado, com ampliação das garantias jurídicas 

dos administrados.104  

Nesse contexto, Eduardo Garcia Enterría105 ressalta a perfeita 

sintonia da justiça administrativa com a democracia: 

 
A general ização do sistema de just iça contenciosa 
administrat iva, nos Estados contemporâneos, é expl icada pela 
sua perfeita adequação aos dogmas democrát icos do império da 
lei  e da responsabi l ização pelos atos i legais.  

 

Por outro lado, merecem destaque as considerações feitas por José 

Alfredo de Oliveira Baracho, que sintetiza, de forma objetiva, os argumentos 

favoráveis e contrários à justiça administrat iva. 

Eis os motivos favoráveis apontados pelo autor: 

 
a) O Estado pode ser  parte em juízo;  
b) A jur isdição jamais quebra o pr inc ip io da separação, porque 
subordina o execut ivo  ao judic iár io e estabelece a t i rania dos 
juízes;  
c) O magistrado ju lga pelas normas do d ire i to  estr i to e não dá 
preeminência aos interesses da comunhão sobre os ind ivíduos;  
d) As formas de so lenidade do processo, na just iça comum, 
entravar iam a marcha da administração, que ser ia lesada pela 
lent idão do fei to mesmo quando obt ivesse êxi to ;  
e) O processo,  no contencioso administra t ivo,  é  s imples,  rápido,  
econômico, pe lo que o ferece até vantagens aos c idadãos.  

 

A refutar os pontos posit ivos da justiça administrativa, argumenta o 

autor que: 

 
a) O Estado é representado pelo juiz que, em nome dele,  obr iga a 
Administração Públ ica a respei tar  o d ire i to ;  
b) Decide l i t íg ios em que a f igura da administração não é 
administrar ,  mas julgar,  e,  por isso, tarefa que pertence ao poder  
púb l ico ;  
c) As normas do d irei to estr i to são const i tuídas para produzir  
just iça e os interesses da comunhão devem prevalecer sobre os 

                                                 
104 As razões atua is da permanência desta regra de separação não são mais as de 

desconf iança das autor idades jud ic iais,  mas pelo reconhecimento de ser ind ispensável  
para uma just iça adequada que os juízes tenham conhecimento profundo da 
Administração, o que não ocorre com os juízes comuns. BARACHO, José Al fredo de 
Ol iveira. Contenc ioso administrat ivo.  Revista Forense,  Rio de Janeiro,  v.  80, n.  288, p.  
25-46, out. /dez.  1984, p.  28. 

105 ENTERRÍA, Eduardo Garc ia.  As t ransformações da just iça admin ist rat iva:  da 
sind icab i l idade rest r i ta à p leni tude jur isdic iona l. Be lo Hor izonte:  Fórum, 2010, p.  43.  
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in teresses indiv iduais e não apenas sobre di rei tos de quem quer que 
seja;  
d) As formas e solenidades do processo só existem para 
segurança dos dire i tos,  não havendo motivo para que a Fazenda 
Públ ica f ique isenta de las;  
e) Não há l i t igante que,  para obter rap idez e economia, prefi ra 
entregar a decisão do fe i to à parte  contrár ia.106 

 

Embora existam argumentos desfavoráveis à justiça administrat iva, 

desde que observados os princípios constitucionais, especialmente o do 

devido processo legal e o da imparcialidade dos juízes107, são muitas as 

vantagens de uma justiça administrativa especializada. 

Desse modo, hodiernamente, é comum na Europa a existência de 

tribunais administrat ivos e fiscais, com corpo de juízes especializados, com 

sólida preparação. Em Portugal, desde a revisão constitucional de 1989, a 

jurisdição administrativa é prevista, expressamente, como “complexo de 

tribunais incumbidos de dir imir os l i t ígios emergentes das relações jurídicas 

administrativas (artigo 212 da CRP [Constituição da República 

Portuguesa])”.108 

Como ensina Eduardo Lobo Botelho Gualazzi: 

 
Ver i f ica-se, assim, que a concepção portuguesa de just iça  
administrat iva ,  ni t idamente caracter izada pela dual idade 
jur isdic ional,  aproxima-se muito da concepção francesa, embora 
não tenha Tr ibuna l de Conf l i tos.  Por outro lado, comprova-se que 
a Revo lução Portuguesa de 1974 não rompeu com a trad ição 
anter ior  de just iça administrat iva; ao contrár io,  conf irmou-a e 
aperfeiçoou-a, havendo-a er ig ido a nível  const i tuc iona l,  por  
meio da prev isão expressa de “ t r ibuna is administrativos” .  (gr i fo  
nosso).109 

 

                                                 
106  BARACHO, José Al f redo de Ol iveira. Contencioso administra t ivo.  Revista Forense,  Rio  

de Janeiro ,  v.  80,  n.  288, p.  25-46, out. /dez. 1984, p.  36.  
107  Quanto  à imparc ia l idade dos juízes, John Rawls adverte: Por exemplo,  os juízes devem 

ser independentes e imparc ia is,  e n inguém pode julgar em causa própr ia.  Os 
julgamentos devem ser justos e abertos,  mas não ser in f luenc iados pelo c lamor 
públ ico .  Os pr incíp ios da just iça natural  devem assegurar que a ordem jur íd ica seja 
imparc ia l  e regularmente mant ida. RAWLS, John. Uma teor ia da just iça. 2.  ed. São 
Paulo: Mart ins Fontes,  2002, p.  262. (gr i fo nosso). 

108  AMARAL,  Diogo Frei tas; ALMEIDA, Már io Aroso de.  Grandes l inhas da reforma do  
contenc ioso administra t ivo. 3.  ed. Co imbra: Almedina,  2007, p.  25.  

109  GUALAZZI , Eduardo Lobo Botelho. Just iça admin ist rat iva.  São Paulo: Revista dos 
Tr ibunais,  1986, p.  76.  
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Registre-se, ainda, que a Constituição de Portugal, em seu artigo 

280.º110, ressalva a possibi l idade de o Tribunal Constitucional rever as 

decisões inconstitucionais do Supremo Tribunal Administrativo.111 

É certo que outros países da Europa seguiram o exemplo da França e 

instauraram tribunais administrativos, entre os quais se destaca a Alemanha. 

Relevantes, mais uma vez, as l ições de Eduardo Lobo Botelho Gualazzi: 

 
Os pr imórdios da just iça administrat iva alemã, sob o aspecto  
puramente histór ico,  são encont radiços na Carta Const i tuc iona l  
do Reino de Wurt temberg, de 1819, cujo art .  60 atr ibui  
competência a um órgão colegiado – o  denominado Conselho 
Secreto ou Conselho Ínt imo (Geheimer Rat) ,  super ior ao Ministro –  
composto também por membros dos Tr ibunais,  para pronunciar -se 
em suprema instância a respei to de recursos interpostos contra as 
decisões dos Ministros.  (gr i fo nosso).112 
 
 

De fato, o contencioso administrativo na Alemanha se iniciou no 

século XIX e consol idou-se com a República de Weimar; o modelo alemão é 

diferente do modelo dual de jurisdição e do modelo de unidade de jurisdição, 

pois a justiça administrativa naquele país tem autonomia, entretanto, faz parte 

do Poder Judiciário.113 

Hodiernamente, a Alemanha possui organização judiciária 

administrativa completa e independente, com tr ibunais de primeira instância 

divididos em várias seções; uma segunda instância, com dezesseis tribunais 

                                                 
110  “Art igo 280.º  (F isca l ização concreta da const i tucional idade e da legal idade) 1.  Cabe 

recurso para o Tr ibunal  Const i tuc ional das dec isões dos tr ibunais:  a)  Que recusem a 
apl icação de qualquer norma com fundamento na sua inconst i tucional idade; b)  Que 
apl iquem norma cuja inconst i tucional idade haja sido susc itada durante o processo.  
( . . . ) ” .PORTUGAL. Const i tu ição da Repúbl ica Portuguesa. VI I  Revisão Const i tuc ional,  
2005. Disponível  em: 
<http :/ /www.par lamento.pt/Legislacao/Documents/constp t2005.pdf>.  Acesso em: 12 
abr.  2013.  

111  Entre as pr incipa is inovações int roduzidas pela reforma do contencioso administ rat ivo  
tem-se a atr ibuição pr imordial  ao Supremo Tr ibunal Administrat ivo do poder de dir imir  
conf l i tos entre os tr ibunais da jur isd ição administra t iva e f isca l e julgar recursos de 
revista e para uni formização de jur isprudência.  AMARAL, Diogo Frei tas do;  
ALMEIDA, Már io Aroso de. Grandes l inhas da reforma do contencioso administ rat ivo. 
3.  ed. Coimbra:  Almedina, 2007, p.  117.  

112  GUALAZZI,  Eduardo Lobo Botelho. Just iça admin ist rat iva.  São Paulo: Revista dos 
Tr ibunais,  1986, p.  60.  

113  VASCONCELOS, Caio Tácito Sá Viana Perei ra de. Contencioso administrat ivo.  Revista  
Forense,  Rio de Janeiro,  v.  75, n.  267,  p.  95-99, 1979, p. 96.  
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administrativos superiores, e, como órgão de cúpula, o Tribunal Federal 

Administrat ivo.114 

Sabino Alvares Gendin115 ressalta a independência dos tribunais 

administrativos alemães: 

 
Const i tuem os Tr ibunais Administrat ivos alemães como um 
quarto Poder,  o judic ial  administrat ivo,  que julga com inteira  
independência a Admin istração e goza das prerrogat ivas de Poder 
judic ia l  ordinár io.  Os Tr ibunais Administra t ivos dependem da 
Presidência do Governo da Federação e do respect ivo Länder,  e não 
do Ministro da Just iça,  em seu caso, como os magistrados e juízes 
ordinár ios.  (gr i fo  nosso) .  

 

A competência da justiça administrativa era outro ponto que 

diferenciava a extinta Alemanha Ocidental dos demais países com sistema de 

dualidade de jurisdição, em razão da existência de “cláusula geral” para 

fixação da competência.116 

Além disso, o tribunal administrativo alemão, em veri ficando a 

existência de mais de vinte processos judiciais com impugnação do mesmo ato 

administrativo, elege aqueles que serão os processos-modelo e suspende, por 

decisão irrecorrível,  os demais processos; os processos suspensos somente 

serão julgados após o trânsito em julgado das decisões nos processos-modelo 

                                                 
114  MORAES, Vâni la Cardoso André de. Demandas repet i t ivas decorrentes de ações e 

omissões da administração públ ica:  h ipóteses de so luções e a necessidade de um 
direi to processual  públ ico fundamentado na Const i tuição.  2011. 231 f.  Disser tação 
(Mestrado em Just iça Administra t iva).  Faculdade de Direi to.  Universidade Federa l  
Fluminense, Ni teró i ,  Rio de Janeiro,  2011. Sér ie Monograf ias do Centro de Estudos 
Judiciár ios,  v.  14.  Brasí l ia:  Conselho da Just iça Federa l ,  2012, 295 p. ,  p.  112.  
Disponível  em: 
<http :/ /www2.cj f . jus.br /o js2/ index.php/mono/ar t ic le/v iewFi le /1710/1682>. Acesso em: 
14 ago. 2013.  

115  GENDIN, Sabino Alvares.  La Independencia Del Poder Jud icia l  – La Especia l izac ión 
de los Tr ibunales Contencioso-Administra t ivos.  Madr id : Inst i tuto de Estudios Po lí t icos,  
1965, p.  156,  apud GUALAZZI,  Eduardo Lobo Bote lho. Just iça administ rat iva.  São 
Paulo: Revista  dos Tr ibunais,  1986, p.  66.  

116  Trata-se, pois,  de modelo que aproveitou e aper feiçoou o que existe ou exist iu de 
melhor em outros modelos e el iminou o que há ou houve de pior .  Ao cr iar  a just iça  
administra t iva atual,  o legis lador da Alemanha Ocidenta l  parece haver  atr ibuído mais 
va lor  à precisão cient í f ica e à ef ic iênc ia operat iva do que às própr ias tradições 
germânicas e a l ienígenas, no tocante à just iça administrat iva.  Cf.  GUALAZZI,  Eduardo 
Lobo Bote lho. Just iça  admin ist rat iva.  São Paulo : Revista dos Tr ibunais,  1986, p.  70.  
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(artigo 93a (1) do Verwaltungsggerichtsordnung – Código de Jurisdição 

Administrat iva Alemão ou Lei da Justiça Administrativa Alemã).117 

Dos dois sistemas básicos de justiça administrativa, considerada a 

unidade ou dualidade de jurisdição, quais sejam, o francês e o inglês, 

surgiram outros modelos diferentes dos sistemas originais.118 

Nesse sentido, a doutrina já registrou quatro sistemas de justiça 

administrativa: 

 
1°)  Sistema inglês –  do selfgovernment:  funda-se no pr incípio  
segundo o qual quando um c idadão sofre uma injust iça por ato  
administra t ivo deve ter  um recurso; sistema histór ico da 
ind i ferenc iação que, a r igor,  desconhece o prob lema.  
2°)  Sistema do contenc ioso-administrat ivo; sis tema francês –  
segundo este,  todo juízo em que se deva discut ir  um ato  
administra t ivo se reserva a tr ibunais que são, ao mesmo tempo, 
corpos da Administração. 
3°)  Sistema prussiano, pelo qual se mantém a substant ividade da 
jur isdição contenc iosa-administrat iva,  porém organizada com certa  
independência da administração at iva.  
4°)  Sistema de jur isdição única, própr io da Suécia, Dinamarca e 
Gréc ia –  por ele  se nega toda jur isdição contenciosa-administra t iva  
especial ,  remetendo-se ao conhecimento da ord inár ia as contendas 
administra t ivas.119 

 

Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto120, no terceiro sistema 

acima, entrega-se o contencioso administrativo, por cláusula geral, a tribunais 

administrativos que exercem função jurisdicional e, por isso, deveriam ficar 

situados organicamente no Poder Judiciário, e não no Poder Executivo. 

Continua o autor com afirmação de que essa localização assimétrica 

de órgãos estatais, existente em vários países, também existe no Brasil em 

                                                 
117  MORAES, Vâni la Cardoso André de. Demandas repet i t ivas decorrentes de ações e 

omissões da administração públ ica:  h ipóteses de so luções e a necessidade de um 
direi to processual  públ ico fundamentado na Const i tuição.  2011. 231 f.  Disser tação 
(Mestrado em Just iça Administra t iva).  Faculdade de Direi to.  Universidade Federa l  
Fluminense, Ni teró i ,  Rio de Janeiro,  2011. Sér ie Monograf ias do Centro de Estudos 
Judiciár ios,  v.  14. Brasí l ia:  Conselho da Just iça Federal ,  2012, 295 p. ,  p.  112-115.  
Disponível  em: 
<http :/ /www2.cj f . jus.br /o js2/ index.php/mono/ar t ic le/v iewFi le /1710/1682>. Acesso em: 
14 ago. 2013.  

118  PAULA, Edylcea Tavares Nogueira de. Contenc ioso administra t ivo.  Revista de 
Informação Leg isla t iva,  Brasí l ia,  v.  16,  n.  62,  p.  271-280, abr. / jun.1979. Disponível  
em: <http :/ /www2.senado.gov.br /bdsf/ i tem/ id/181131>. Acesso em: 5 ago. 2013, p.  273.  

119  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Contencioso administ ra t ivo . Rio de Janei ro :  
Forense,  1977, p.  9.  

120  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Contencioso administ ra t ivo . Rio de Janei ro :  
Forense,  1977, p.  10.  
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relação ao Tribunal de Contas, o qual, embora exerça função jurisdicional, faz 

parte do Poder Legislativo. 

Conforme já se ressaltou, o sistema de jurisdição única ou sistema 

judiciário (judicial control) teve origem na Inglaterra e, posteriormente, foi  

adotado nos Estados Unidos da América.  

Nesse modelo, o Poder Judiciário julga as causas em que a 

Administração Públ ica é parte, e as decisões proferidas pelos órgãos 

colegiados (Courts, Boards, Commissions), instituídos para apreciação de 

determinadas espécies de confl i tos administrativos, não são definit ivas.121 

Segundo Edylcea Tavares Nogueira de Paula122, Bélgica, Grécia e 

Itál ia seguem o modelo norte-americano. Nesses países, os tribunais 

administrativos fazem parte do Poder Judiciário. 

Em relação ao continente americano, a evolução da justiça 

administrativa e seu crescimento no México ocorreram, sobretudo, pela 

influência do Tribunal Federal Fiscal e do Tribunal do Contencioso 

Administrat ivo no Distrito Federal,  que inspiraram organismos locais.123 

Não se pode deixar de mencionar, aqui, os exemplos do Uruguai e da 

Colômbia, países que instituíram, em suas Constituições, contenciosos 

administrativos. 

A Constituição da República do Uruguai, de 1967, em seus art igos 

307 a 321, trata do contencioso administrativo.124 Lá, o Tribunal do 

Contencioso Administrativo é independente, não vinculado ao Poder 

Judiciário. 

                                                 
121  PAULA, Edylcea Tavares Nogueira de. Contenc ioso administra t ivo.  Revista de 

Informação Legisla t iva,  Brasí l ia,  v.  16,  n.  62, p.  271-280,  abr. / jun.1979, p.  273.  
Disponível em: <ht tp: / /www2.senado.gov.br/bdsf/ i tem/ id/181131>. Acesso em: 5 ago.  
2013. 

122  PAULA, Edylcea Tavares Nogueira de. Contenc ioso administra t ivo.  Revista de 
Informação Legisla t iva,  Brasí l ia,  v.  16,  n.  62, p.  271-280,  abr. / jun.1979, p.  273.  
Disponível em: <ht tp: / /www2.senado.gov.br/bdsf/ i tem/ id/181131>. Acesso em: 5 ago.  
2013. 

123  BARACHO, José Al f redo de Ol iveira. Contencioso administra t ivo.  Revista Forense,  Rio  
de Janeiro ,  v.  80,  n.  288, p.  25-46, out. /dez. 1984, p.  29.  

124  URUGUAY. Const i tución de la Repúbl ica Orienta l  del  Uruguay. Disponível em:  
<http :/ /www.par lamento.gub.uy/const i tuciones/const004.htm>. Acesso em: 13 nov.  
2013. 
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Há previsão da existência de um Tribunal do Contencioso 

Administrat ivo, composto de cinco membros, que devem preencher os mesmos 

requisitos para ser membro da Suprema Corte de Justiça (artigos 307 e 308 da 

Constituição da República do Uruguai, de 1967). 

Compete ao Tribunal do Contencioso Administrat ivo, segundo o 

art igo 309 da Constituição da República do Uruguai, de 1967, conhecer as 

demandas relativas à nulidade de atos administrativos definit ivos. 

Por fim, segundo o artigo 319 da Constituição da Repúbl ica do 

Uruguai, de 1967, só se pode ajuizar ação de nulidade perante o Tribunal do 

Contencioso Administrativo após se haver esgotado a via administrativa, 

mediante os recursos correspondentes. 

Já na Colômbia, segundo os artigos 236 a 238 da sua Constituição 

Polít ica, de 1991, há previsão da existência do Conselho de Estado, que 

funciona como tribunal supremo do contencioso administrativo e tem função 

consultiva do Governo Nacional, além de julgar ação de nulidade, por 

inconstitucionalidade, de decretos do Governo Nacional, e de propor projetos 

de lei  e de reforma da Constituição.125 Na Colômbia, o Conselho de Estado 

integra o Poder Judiciário. 

 

2.1.3 O histór ico da just iça administrat iva no Brasi l  

A doutrina entende que o conceito de contencioso administrativo, de 

forma leiga, compreende os recursos hierárquicos e os procedimentos 

administrativos contenciosos, o que não pode ser considerado errado. 

De fato, o contencioso administrat ivo é a forma de dirimir 

pendências administrat ivas, excluídas as atividades de competência das 

autoridades administrat ivas incumbidas da administração propriamente dita.126 

 

                                                 
125  COLOMBIA. Const i tución Pol í t ica de Colombia. D isponível em: 

<http :/ /www.senado.gov.co/ images/stor ies/Informacion_General /const i tuc ion_pol i t ica.p
df>.  Acesso em: 13 nov.  2013. 

126  BASTOS, Celso. Contencioso administra t ivo. São Paulo:  Resenha Univers i tár ia ,  1979,  
p.  9.  
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José dos Santos Carvalho Filho127 ensina que o contencioso 

administrativo tem dois sentidos. Um deles é a denominação dada ao sistema 

da dualidade de jurisdição. O outro significa qualquer t ipo de confl i to que 

tramite na via administrativa. 

Acerca desse conceito, relevantes as l ições de Ricardo Perl ingeiro 

Mendes da Si lva: 

 
A expressão “contenc ioso administra t ivo”  se relaciona com as 
reclamações ou impugnações de uma pessoa pr ivada contra 
comportamento de uma “autor idade administra t iva”.  A expressão 
“jur isd ição administrat iva”  serve para designar  a  prestação  
jur isdic ional dest inada à so lução de um contencioso administra t ivo ,  
e “ just iça administra t iva”,  aos órgãos estatais responsáveis por essa 
atuação jur isdic ional.128  
 

Observa-se, portanto, que, em sentido lato, existe contencioso 

administrativo mesmo nos países que adotam o sistema de jurisdição una, 

porque é permitida aos cidadãos a impugnação administrativa de atos da 

Administração Pública, mediante reclamação ou representação. 

Conforme se percebe, o contencioso administrativo, em sentido 

estrito, pode ser definido como a existência de um órgão judicante autônomo, 

independente do Poder Judiciário comum e da Administração Pública, com 

competência para julgamento de l ides administrativas. 

O contencioso administrativo teve origem no Direito francês, como 

resultado da rígida concepção da separação dos poderes estatais, segundo a 

qual o Poder Judiciário não podia intrometer-se nos atos do Executivo. 

Nesse ponto, o histórico da justiça administrativa no Brasil observou 

dois sistemas jurisdicionais: o da dualidade de jurisdição, a consagrar a 

separação entre autoridades administrativas e autoridades judiciárias, e o da 

unidade de jurisdição, que conferia ao Judiciário autoridade para exercer 

                                                 
127  Cf.  BASTOS, Celso. Contenc ioso admin ist rat ivo. São Paulo: Resenha Univers i tár ia,  

1979. 
128  SILVA, Ricardo Per l ingeiro Mendes da. A just iça administrat iva brasi le ira comparada.  

Revista CEJ,  Brasí l ia,  Ano XVI,  n.  57, p.  6-18, maio/ago. 2012, p.  7.  Disponíve l em: 
<http :/ /www2.cj f . jus.br /o js2/ index.php/revcej /ar t icle /viewFi le/1646/1593>. Acesso em: 
15 ago. 2013.  
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jurisdição, com exclusividade, também em matéria de contencioso 

administrativo.129 

No Brasi l, a jurisdição administrativa é exercida pelos órgãos 

judiciais com competência para o julgamento das ações nas quais a Fazenda 

Pública é parte. Nesse aspecto, a Justiça Federal130 desempenha papel 

relevante, com competência constitucional (artigo 109, I,  da Consti tuição da 

República de 1988) para o julgamento de ações que envolvam direito público. 

Ademais, essas ações seguem, em regra, o procedimento previsto no 

Código de Processo Civil, com suas especificidades, como, por exemplo, os 

art igos 188 e 730 daquele Código, que regulam os prazos processuais da 

Fazenda Pública e os embargos à execução quando ela é parte ré. 

Conforme ensina Celso Bastos131, durante o Império existiam órgãos 

administrativos que decidiam lides com força de coisa julgada. Entre eles 

estavam o Conselho de Estado, o Tribunal do Tesouro Nacional e o Ministério 

da Fazenda. Esclarece o autor que, na verdade, não existia um contencioso 

administrativo propriamente dito, pois a Constituição Imperial não o previa, 

mas somente a legislação ordinária. 

De forma diferente, as l ições de José Cretella Júnior, a demonstrar a 

existência de um contencioso administrativo na época do Império: 

 
inegável a existênc ia do contencioso administrat ivo na época 
imperia l ,  bastando, para ter -se notíc ia do inst i tuto ,  a consulta às 
obras c lássicas daquele período (HENRIQUE DO REGO BARROS, 
Apontamentos sobre o Contencioso Admin istra t ivo,  1874, e  
Elementos de Dire i to Administra t ivo Brasi le i ro,  1857, vol .  I ,  p.  
207, VEIGA CABRAL, Dire i to Administrat ivo Brasi le iro,  1859, p.  

                                                 
129  A dual idade de jur isdição fo i  admit ida no Estado unitár io,  monárquico e representat ivo  

do Impér io,  ao passo que a unidade de jur isd ição surgiu com o regime republ icano 
representat ivo e a Federação, em 1889.  BARACHO, José Al fredo de Ol ive ira. 
Contenc ioso administrat ivo .  Revista  Forense,  Rio de Janeiro,  v.  80, n.  288, p.  25-46,  
out . /dez. 1984, p.  33.  

130  Nesse sent ido,  BASTOS, Celso. Contenc ioso admin ist rat ivo. São Paulo: Resenha 
Univers i tár ia ,  1979,  p.  16: A pr imeira Const i tu ição Republ icana entregou à Just iça 
Federal  o p leno conhecimento das causas administra tivas,  instaurando um precedente e 
abr indo um caminho seguido pelas demais Const i tuições até o advento da Emenda n.  1,  
que, no seu art .  111, fa lou de forma expl íc i ta  num Contenc ioso Administrat ivo,  cuja 
exata s igni f icação a doutr ina nunca chegou a a lcançar.  

131  BASTOS, Celso. Contencioso administra t ivo. São Paulo: Resenha Universi tár ia,  1979.  
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77; PIMENTA BUENO, Direi to  Públ ico Brasi le iro,  1857, 2ª  parte,  
p.  379).  (gr i fo nosso) .132 

 

Lenine Nequete133, ao comentar a Lei de 23 de novembro de 1841, 

que criou o Conselho de Estado, órgão auxil iar do Poder Moderador, após 

analisar o Regulamento n. 124, de 5 de fevereiro de 1842, artigos 28 e 29134, 

concluiu que o contencioso administrativo foi instaurado no País. 

Embora, na fase imperial , a existência do contencioso administrativo 

tenha sofrido duras crít icas, o Conselho de Estado nada tinha de tr ibunal  

administrativo, visto que não decidia como órgão judicante; atuava, apenas, 

como órgão consultivo.135 

No mesmo sentido, Caio Tácito afirma que o Conselho de Estado não 

alcançou o estágio de just iça administrativa, mantido, antes, como órgão 

consultivo e opinativo, sem atribuições jurisdicionais.136 

Como sustenta Walter Guandalini  Júnior, não existe consenso entre 

os estudiosos do assunto acerca das funções desempenhadas pelo Conselho de 

Estado no Brasil  Imperial .137 

                                                 
132  CRETELLA JÚNIOR, José. Contencioso administrat ivo na Const i tu ição de 1969. 

Revista de Dire i to Admin ist rat ivo,  Rio de Janeiro,  n.  104, p.  31-48, 1971, apud 
NEQUETE, Lenine.  O poder judic iár io  no Brasi l  a part i r  da independência . 
Atua l ização de Rober to  Rosas. Brasí l ia:  Supremo Tr ibunal Federa l ,  2000. 2 v. ,  p.  
109-110.  

133  NEQUETE, Lenine.  O poder judic iár io  no Brasi l  a part i r  da independência . 
Atua l ização de Roberto Rosas. Brasí l ia:  Supremo Tr ibunal Federal ,  2000. 2 v.  p.  73-74.  

134  Art .  28.  Quando o conf l i to de jur isd ição consist ir  em se ju lgarem incompetentes tanto a 
Autor idade Judiciár ia como Administra t iva,  a Seção dará o seu parecer,  ouvidas ambas.  
Art .  29.  Quando o conf l i to for  entre Autor idades Administra t ivas,  se procederá na 
forma dos ar t igos antecedentes no que lhe forem ap licáveis.  BRASIL.  Câmara dos 
Deputados. Regulamento n.  124, de 5 de feverei ro de 1842. Disponível em: 
<http :/ /www.camara.gov.br/ Internet/ InfDoc/conteudo/co lecoes/Legislacao/ legimp-
28/Legimp-28_36.pdf>.  Acesso em: 15 ago. 2013. 

135  CRUZ, Maria da Penha Almeida.  As garant ias jur isdic ionais dos administrados no 
direi to const i tuc ional norte-americano e brasi le iro.  I I  Congresso Brasi le i ro de Dire i to  
Admin ist rat ivo,  1976, 18 p.  Rio de Janeiro: Imprensa Of ic ial ,  1976, p.  5 .  

136  VASCONCELOS, Caio Tácito Sá Viana Perei ra de. Contencioso administrat ivo.  Revista  
Forense,  Rio de Janeiro,  v.  75, n.  267,  p.  95-99, 1979, p. 96.  

137  GUANDALINI JÚNIOR, Wal ter .  Gênese do Direi to Admin ist rat ivo Brasi le i ro:  
formação, conteúdo e função da ciênc ia do direi to admin ist rat ivo durante a construção  
do Estado no Brasi l  Imper ia l . 2011. 240 f .  Tese (Doutorado em Direi to) .  Faculdade de 
Dire i to (Setor de Ciências Jur íd icas).  Universidade Federal do Paraná, Cur i t iba,  Paraná,  
2011, p.  127. Disponível em:  
<http :/ /dspace.c3sl.ufpr .br /dspace/bi tstream/handle/1884/26463/Tese%20FINAL.pdf?se
quence=1>. Acesso em: 20 out.  2013.  
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Nesse contexto, a diferença entre o Conselho de Estado brasi leiro e 

o francês é mais claramente anunciada no seguinte trecho: 

 
Cur iosamente,  o Brasi l  incorpora o Conselho de Estado às suas 
inst i tuições pol í t icas ainda no per íodo do Reino Unido,  no ano de 
1822. A incorporação é cur iosa porque a inst i tuição parece não se 
adaptar bem ao espír i to  da monarquia oi tocent is ta,  que, a f ina l  de 
contas,  não compart i lhava dos ideais de legal ização, racional ização 
e uni formização por  que lutava a burguesia revo lucionár ia francesa.  
Pelo contrár io,  o regime de poder vigente durante o iníc io do 
período imper ial  se assemelhava sobremaneira às prát icas do 
Ancien Régime,  sendo marcado pela existência de um d isposit ivo de 
soberania que buscava muito mais a legi t imação do poder do 
Imperador soberano do que a regulação do poder estatal  para uma 
intervenção de pol íc ia d iscip l inadora da vida soc ial .  É o que se 
infere de uma s imples comparação entre os textos da Const i tuição 
Brasi le ira  de 1824 e da Car ta Const i tucional  Francesa de 1814,  sua 
pr incipal inf luência f i losófica,  pol í t ica e jur íd ica: percebe-se que 
mesmo sendo uma das const i tuições menos radicais da França 
pós-revo luc ionár ia (a f ina l ,  restaurava a monarquia const i tucional 
após a derrocada do regime napoleônico) ,  a  Car ta de 1814 submet ia  
o poder do monarca à autor idade da le i ,  enquanto a const i tuição 
brasi le ira re forçava a f igura do Imperador  como “chave da  
organização pol í t ica” e  “Chefe Supremo da Nação”,  concedendo-lhe 
o t í tulo  de que tanto  se orgulhava D.  Pedro I ,  de “defensor perpétuo 
do Brasi l ” .138 

 

Infere-se, claramente, do trecho transcri to que não existiu no Brasil 

Conselho de Estado nos moldes do que foi criado na França, uma vez que o 

Imperador era considerado fonte de todo o poder polít ico e administrativo 

exercido no País. Desse modo, o Conselho de Estado brasileiro era vinculado 

ao Poder Moderador; portanto, era juridicamente impossível o exercício de 

função administrativa por parte do Conselho de Estado, que só podia intervir 

no Executivo para restaurar o equilíbrio entre os poderes.139 

                                                 
138  GUANDALINI JÚNIOR, Wal ter .  Gênese do Direi to Admin ist rat ivo Brasi le i ro:  

formação, conteúdo e função da ciênc ia do direi to admin ist rat ivo durante a construção  
do Estado no Brasi l  Imper ia l . 2011. 240 f .  Tese (Doutorado em Direi to) .  Faculdade de 
Dire i to (Setor de Ciências Jur íd icas).  Universidade Federal do Paraná, Cur i t iba,  Paraná,  
2011, p.  123. Disponível em:  
<http :/ /dspace.c3sl.ufpr .br /dspace/bi tstream/handle/1884/26463/Tese%20FINAL.pdf?se
quence=1>. Acesso em: 20 out.  2013.  

139  GUANDALINI JÚNIOR, Wal ter .  Gênese do Direi to Admin ist rat ivo Brasi le i ro:  
formação, conteúdo e função da ciênc ia do direi to admin ist rat ivo durante a construção  
do Estado no Brasi l  Imper ia l . 2011. 240 f .  Tese (Doutorado em Direi to) .  Faculdade de 
Dire i to (Setor de Ciências Jur íd icas).  Universidade Federal do Paraná, Cur i t iba,  Paraná,  
2011, p.  165. Disponível em:  
<http :/ /dspace.c3sl.ufpr .br /dspace/bi tstream/handle/1884/26463/Tese%20FINAL.pdf?se
quence=1>. Acesso em: 20 out.  2013.  
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Lydia Magalhães Nunes Garner140 escreveu substancioso artigo para 

demonstrar a existência da justiça administrativa no Brasil do Segundo 

Reinado (1842-1889), com o argumento, em síntese, de que, apesar de a Lei n. 

234, de 1841, ter atr ibuído ao Conselho de Estado somente função consultiva, 

a função judicial , criada pelo Regulamento n. 123, de 1842, foi exercida de 

1842 a 1889, como demonstram várias citações doutrinárias e julgamentos 

históricos referenciados ao longo do artigo. 

Outro ponto relevante para aqueles que negavam a existência da 

justiça administrativa nesse período era a previsão do sistema unitário de 

justiça na Constituição de 1824. Todavia, a autora demonstrou, em sua 

pesquisa, notadamente com vários registros históricos, a existência da justiça 

administrativa no Brasil  durante o Império.141 

Por outro lado, não se pode deixar de concordar com a doutrina de 

Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva142,  quando afirma que o modelo 

brasileiro de “contencioso administrativo judicial” é, em grande parte, de 

influência americana, com o denominado “sistema único de jurisdição civi l”, 

o qual, por ocasião do início da República, em 1891, substituiu o modelo 

dualista de jurisdição francês, então vigente no País. 

E completa Ricardo Perl ingeiro Mendes da Si lva: 

 

                                                 
140  GARNER, Lyd ia Magalhães Nunes. Just iça administrat iva no Brasi l  do Segundo 

Reinado (1842-1889).  Revista de Histór ia da Universidade de São Paulo,  São Paulo,  n.  
147, p.  159-188,  2002. Disponível  em: 
<http :/ /www.revistas.usp.br/revhistor ia/ar t ic le/view/18946/21009 >. Acesso em: 17 nov.  
2013. 

141  A anál ise da inst i tuc ional ização da just iça administrat iva no Brasi l  durante o Reinado 
de Pedro I I  serve para e lucidar vár ias áreas da histór ia nac ional.  Uma é como a área da 
just iça administrat iva fo i  estabelec ida e expandida e o modo de sua introdução, que fo i  
através de um Regulamento provisór io e não na letra da Lei que re inst i tuiu o Conselho 
de Estado, dando a entender a mui tos estud iosos que a just iça administra t iva nunca 
realmente teve exercíc io no Brasi l .  A outra é que a anál ise das fontes da Seção do 
Impér io o ferece prova contundente de que tal  não era o  caso. Não somente o  Conselho 
de Estado nas suas Seções teve atr ibuições jur isd icionais,  como também a jur isd ição  
administra t iva teve organização metód ica e regular. GARNER, Lyd ia Magalhães Nunes.  
Just iça administra t iva no Brasi l  do Segundo Reinado (1842-1889).  Revista de Histór ia  
da Univers idade de São Paulo,  São Paulo ,  n.  147, p.  159-188, 2002, p.  181. Disponível  
em: <ht tp: / /www.revistas.usp.br/ revhistor ia/ar t ic le/view/18946/21009 >.  Acesso em: 17 
nov. 2013.  

142  SILVA, Ricardo Per l ingeiro Mendes da. A just iça administrat iva brasi le ira comparada.  
Revista CEJ,  Brasí l ia,  Ano XVI,  n.  57, p.  6-18, maio/ago. 2012, p.  7.  Disponíve l em: 
<http :/ /www2.cj f . jus.br /o js2/ index.php/revcej /ar t icle /viewFi le/1646/1593>. Acesso em: 
15 ago. 2013.  
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A jur isd ição administra t iva,  propr iamente di ta,  que é 
substancia lmente independente da Administração Pública,  sujei ta-se 
a uma organização que pode ser assim c lassi f icada: (1)  jur isd ição 
administrat iva compreendendo funções consult ivas e funções 
contenc iosas,  como na França, Países Baixos, I tá l ia,  Gréc ia,  
Bélgica e Colômbia,  com os seus Conselhos de Estado no papel  
simul tâneo de corte  suprema e de órgão consul t ivo;  (2)  jur isdição 
administrat iva const i tuindo uma ordem jur isdic ional autônoma, 
com uma suprema corte  especí f ica de dire i to públ ico,  com funções 
unicamente contenciosas, como a Alemanha,  Áustr ia ,  Suécia e 
Portugal ;  (3)  jur isd ição administra t iva autônoma em 1º e 2º  
graus, porém suje i ta a  uma corte suprema única,  não somente de 
direi to públ ico mas também de dire i to pr ivado,  como na Espanha,  
Suíça, Hungr ia,  e México; (4)  jur isd ição administrat iva pr ivada ,  
também conhecida como “jur isd ição una” ou “sistema monista” que 
compreende direi to púb l ico e direi to pr ivado,  e eventualmente é 
dotada de órgãos especial izados em jur isdição administrat iva,  t íp ico  
dos sistemas de commom law,  como Inglaterra (ZILLER, 1993, p.  
441),  I r landa (FROMONT, 2006),  Dinamarca (ZILLER, 1993),  mas 
também presentes na Argent ina, Chi le,  Costa Rica, Peru e 
Venezuela.  (gr i fo nosso) .143 

 

Por fim, afirma Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva144 que o modelo 

que precedeu à República se assemelhava a uma “jurisdição administrativa 

com funções consult ivas e contenciosas”, apesar de o Conselho de Estado do 

Império ter-se espelhado na primeira versão do Conselho de Estado francês, 

com uma “justiça retida” nas mãos do Imperador, sem funções 

verdadeiramente jurisdicionais ou delegadas. 

 

2.1.4 A Emenda Const i tucional  n.  7,  de 1977, à Const i tu ição Federal  de 

1967 (Emenda Const i tucional  n.  1,  de 1969) 

O contencioso administrativo não pode ser visto como um privi légio 

da Administração Pública145, apesar de sua origem histórica depor em seu 

                                                 
143  SILVA, Ricardo Per l ingeiro Mendes da. A just iça administrat iva brasi le ira comparada.  

Revista CEJ,  Brasí l ia,  Ano XVI,  n.  57, p.  6-18, maio/ago. 2012, p.  7.  Disponíve l em: 
<http :/ /www2.cj f . jus.br /o js2/ index.php/revcej /ar t icle /viewFi le/1646/1593>. Acesso em: 
15 ago. 2013.  

144  SILVA. Ricardo Per l ingeiro Mendes da. A just iça administrat iva brasi le ira comparada.  
Revista CEJ,  Brasí l ia,  Ano XVI,  n.  57, p.  6-18, maio/ago. 2012, p.  8.  Disponíve l em: 
<http :/ /www2.cj f . jus.br /o js2/ index.php/revcej /ar t icle /viewFi le/1646/1593>. Acesso em: 
15 ago. 2013.  

145  A existênc ia da just iça administrat iva em matér ia contenciosa, longe de a l terar o  
exercício  da just iça e vio lar  a Const i tu ição, assegura, pelo  contrár io ,  aos cidadãos seus 
mais justos d ire i tos,  ao governo sua unidade, sua livre ação e à Const i tu ição a 
manutenção de seus pr incíp ios.  BARACHO, José Al fredo de Ol ive ira. Contencioso 
administra t ivo.  Revista Forense,  Rio de Janeiro ,  v.  80, n.  288, p.  25-46,  out. /dez. 1984,  
p.  32.  
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desfavor, por ter sido invenção do despotismo que remontava ao Império 

Romano.146  

Na verdade, o contencioso administrat ivo representa avanço da 

sociedade moderna, sobretudo quando garante o julgamento das l ides 

administrativas por juízes não subordinados à Administração Pública, com 

prerrogativas inerentes à magistratura e especializados em direito público, a 

possibil i tar decisões técnicas e céleres. 

Vale ressaltar que, com a instauração da República, em 1889, o 

Brasil adotou o sistema da jurisdição única, e a Constituição Federal de 1891 

reservou à Justiça Federal, considerada especial, o julgamento dos feitos que 

envolviam o contencioso administrativo entre a União e os cidadãos.147 

Encontram-se registros doutrinários de que, na Consti tuição da 

República de 1934, de modo implícito, havia menção a órgãos especiais de 

contencioso administrativo, o que serviu de inspiração para criação do 

Tribunal Federal de Recursos, com o advento da Constituição Federal de 

1946.148 

Para Caio Tácito, a curta vigência da Constituição Federal de 1934 

não possibil i tou a aplicação do preceito sobre órgãos especiais de contencioso 

administrativo; porém, tal Constituição inspirou o surgimento do Tribunal 

Federal de Recursos, estabelecido pela Constituição Federal de 1946.149 

Cumpre ressaltar que a possibil idade de introdução do contencioso 

administrativo no Brasil já era debatida pela doutrina desde a Emenda 

Constitucional n. 1, de 1969, à Constituição da República de 1967150, em seu 

                                                 
146  BARACHO, José Al f redo de Ol iveira. Contencioso administra t ivo.  Revista Forense,  Rio  

de Janeiro ,  v.  80,  n.  288, p.  25-46, out. /dez. 1984, p.  34.  
147  BARACHO, José Al f redo de Ol iveira.  Contencioso administra t ivo.  Revista Forense,  Rio  

de Janeiro ,  v.  80,  n.  288, p.  25-46, out. /dez. 1984, p.  34.  
148  Um tr ibunal especia l ,  com competênc ia pr ivat iva e f ina l ,  salvo em matér ia 

const i tucional,  para julgamento dos recursos de matér ias regidas pelo  Direi to  
Administra t ivo,  nos l i t ígios da União e seus credores,  or ig inár ios de contratos púb l icos 
(ar t .  79).  BARACHO, José Al f redo de Ol iveira. Contencioso administrat ivo.  Revista  
Forense,  Rio de Janeiro,  v.  80, n.  288,  p.  25-46, out . /dez. 1984, p.  39.  

149  VASCONCELOS, Caio Tácito Sá Viana Perei ra de. Contencioso administrat ivo.  Revista  
Forense,  Rio de Janeiro,  v.  75, n.  267,  p.  95-99, 1979, p. 97.  

150  Isso nunca fo i  contenc ioso administra t ivo.  Ou os juízes federais e,  depois,  o Tr ibunal 
Federal  de Recursos, julgam tais l i t ígios e estamos, nesse caso, dentro do s is tema 
tradic ional de jur isdição una, que é e sempre fo i  o nosso sis tema, o que é confirmado 
pelo ar t .  125 da CF de 1969, ou ser ia cr iado, realmente,  o contenc ioso administra t ivo ,  
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art igo 111, que, para alguns, possibil i tava a criação de tribunais 

administrativos, l igados ao Poder Executivo, com poderes jurisdicionais. 

A doutrina defendia ser possível a existência de órgãos 

administrativos com funções materialmente jurisdicionais, desde que as 

decisões emanadas de tais órgãos se sujeitassem à apreciação do Poder 

Judiciário.151 

No entanto, com a Reforma do Judiciário (Reforma da Magistratura), 

de 1977, pela Emenda Constitucional n. 7, de 1977, à Constituição da 

República de 1967 (Emenda Consti tucional n. 1, de 1969), tornou-se possível 

a criação do contencioso administrativo sem poderes jurisdicionais. A esse 

respeito, esclarecedor o comentário de Miguel Reale: 

 
é sab ido que a Emenda Const i tuc ional n.  7,  emanada pelo [s ic]  
presidente Ernesto  Geisel ,  em 1977,  sobre a re forma da 
magistratura,  teve como seu pr inc ipal inspirador o i lustre mineiro  
José Rodr igues de Alkmin,  do Supremo Tr ibunal Federal ;  essa 
reforma não ext inguiu o Contencioso Administ rat ivo, cuja 
cr iação já estava prevista desde 1969,  mas deu à matéria um 
tra tamento que prat icamente o tornou inviável.  (gr i fo nosso) .152 
  
 

A citada Reforma do Judiciário t inha por finalidade descongestionar 

a Justiça Federal, que, na ocasião, já contava 318.000 processos em primeira 

instância e 7.000 em segunda instância.153 

A propósito, o texto dos artigos da Constituição Federal de 1967 

(Emenda Constitucional n. 1, de 1969), com redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 7, de 1977: 

Art .111.  A le i  poderá cr iar  contencioso administ rat ivo e  
atr ibuir - lhe competência para o julgamento das causas mencionadas 
no art igo anter ior  (ar t .  153, § 4°) .  (gr i fo  nosso). 
 
 

                                                                                                                                                         
modelo f rancês,  o que conf l i tar ia  com o ar t .  153, § 4º  (A le i  não poderá exclu ir  da 
aprec iação do Poder Judiciár io qualquer lesão de direi to indiv idual ) .  GUALAZZI,  
Eduardo Lobo Botelho. Just iça admin ist rat iva. São Paulo : Revista dos Tr ibunais,  1986,  
p.  150.  

151  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Contencioso administ ra t ivo . Rio de Janei ro :  
Forense,  1977, p.  71.  

152  REALE, Miguel.  Resposta.  O Estado de S. Paulo (Jorna l ),  9 maio 1984, p.  7,  apud 
GUALAZZI,  Eduardo Lobo Botelho. Just iça Admin ist rat iva. São Paulo: Revista dos 
Tr ibunais,  1986, p.  146.  

153  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Contencioso administ ra t ivo . Rio de Janei ro :  
Forense,  1977, p.  71.  
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Art.  203. Poderão ser cr iados contenciosos administrat ivos,  
federa is e estaduais,  sem poder jur isdic ional,  para a decisão de 
questões f isca is e previdenciár ias,  inclus ive re la tivas a acidentes do 
trabalho (ar t .  153,  § 4º ) .  (gr i fo nosso)  
 
Art .  204. A le i  poderá permi t i r  que a parte vencida na instância 
administra t iva (ar t igos 111 e 203) requeira d ire tamente ao Tr ibunal  
competente a revisão da decisão nela pro fer ida.  
 
Art .  205. As questões entre a União, os Estados, o Distr i to Federal ,  
os Municíp ios e respect ivas autarquias,  empresas púb l icas e 
soc iedades de economia mista,  ou entre umas e outras,  serão 
decid idas pe la autor idade administra t iva,  na forma da le i ,  
ressalvado ao ac ionista procedimento anulatór io  dessa dec isão.154 

 

Releva registrar que a citada Emenda Constitucional n. 7, de 1977, 

ampliou a competência do Supremo Tribunal Federal, com o instituto da 

“avocatória geral, de causas processadas perante quaisquer juízes ou tribunais 

(Art. 119, o), com a interpretação da lei ou ato normativo federal ou 

estadual”.155 

Com base no conceito de contencioso administrativo pela doutrina 

comparada de Direito Administrativo, Eduardo Lobo Botelho Gualazzi 

concluiu que a expressão “contencioso administrativo” foi  mal empregada 

durante a vigência da Constituição da República de 1967 (com a Emenda 

Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969, e as emendas subsequentes), 

em seus artigos 111, 122, II,  e 203. Para ele, seria imprescindível uma ordem 

judicante totalmente independente, formal e materialmente, tanto do Poder 

Executivo quanto do Poder Judiciário comum.156 

A supracitada Emenda Constitucional n. 7, de 1977, deu nova 

redação ao artigo 111 da Constituição Federal de 1967 (Emenda 

Constitucional n. 1, de 1969), para incluir nele a possibil idade de edição de 

lei que visasse à criação do contencioso administrativo com competência para 

                                                 
154  BRASIL. Emenda Const i tuciona l n.  7,  de 13 de abri l  de 1977 à Const i tu ição da 

Repúbl ica de 1967. Disponíve l em:  
<http :/ /www.planal to.gov.br /cc ivi l_03/const i tuicao/emendas/emc_anter ior1988/emc07-
77.htm>.  Acesso em: 18 maio 2013.  

155  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Contencioso administ ra t ivo . Rio de Janei ro :  
Forense,  1977, p.  39.  

156  Ora,  o “contencioso administra t ivo” previsto programat icamente naqueles três 
disposit ivos const i tuc ionais brasi le iros remanesceria r ig idamente inser ido no pr inc ip io 
da unidade jur isdic ional ,  que é,  al iás,  t rad ic ional na Repúbl ica Brasi le i ra,  pois de suas 
decisões f ina is sempre caber ia recurso para o Poder Jud iciár io .  GUALAZZI,  Eduardo  
Lobo Bote lho. Just iça  admin ist rat iva. São Paulo : Revista dos Tr ibunais,  1986, p.  21.  
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o julgamento das causas decorrentes de relações de trabalho entre servidores 

da União, autarquias e empresas públicas federais, independentemente do 

regime jurídico deles.157 

Daí, a doutrina passou a questionar se o artigo 111 da Constituição 

da Repúbl ica de 1967 (Emenda Constitucional n. 1, de 1969), com redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 7, de 1977, pretendia implantar, no 

Brasil, o contencioso administrativo, e, caso o implantasse, se seria esse o 

instituto do contencioso administrativo conhecido universalmente. A resposta 

a essa indagação era negativa, como esclarece Marcos Afonso Borges: 

 
Pr imeiro,  porque, na real idade, esse contencioso ser ia uma just iça 
trabalhista administrat iva,  po is sua competênc ia estar ia restr i ta às 
l ides or iundas das relações de trabalho dos servidores (22) com a 
União, autarquias e empresas públ icas,  em pr imeiro grau, po is de 
suas dec isões caber ia recurso para o Tr ibunal Federa l  de Recursos,  
que é órgão de just iça d i ta comum.  
Segundo, porque não abranger ia as re lações entre os re fer idos 
órgãos e func ionár ios públ icos (23) sujei tos ao regime estatutár io e  
não ce l i tár io (24).158 

 

Continua o autor a fazer comparação entre os textos da Emenda 

Constitucional n. 1, de 1969, e da Emenda Constitucional n. 7, de 1977, 

ambas à Constituição da República de 1967, na redação dos art igos 111 e 122: 

 
Emenda Const i tucional n.  1 :  
Art .111.  A le i  poderá cr iar  contencioso administ rativo  e atr ibuir - lhe 
competência para o  ju lgamento das causas mencionadas no ar t igo  
anter ior .  
 
Emenda Const i tucional n.  7  
Art .111.  A le i  poderá cr iar  contencioso administ rativo  e atr ibuir - lhe 
competência para o  ju lgamento das causas mencionadas no ar t igo  
anter ior  (ar t .  153,  § 4°) .  
 
Emenda Const i tucional n.  1 :  
Art .122.  Compete ao Tr ibunal Federal  de Recursos:  
I I -  julgar,  em grau de recurso, as causas decid idas pelos juízes 
federa is.  

                                                 
157  O contencioso f icou adstr i to,  salvante a hipótese de competênc ia p lena,  acima refer ida,  

às seguintes matér ias: questões de servidores (ar t . 111),  f isca is,  previdenciár ias e  
rela t ivas a ac identes de trabalho (ar t .  203).  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo.  
Contenc ioso administ ra t ivo. Rio de Janeiro : Forense, 1977, p.  72.  

158  BORGES, Marcos Afonso. Meios de invad ir  o ato administra t ivo no Brasi l .  Revista da 
Faculdade de Direi to da UFG,  Goiás,  v.  7,  n.  1-2,  p.  53-64, jan. /dez. 1983, p. 57.  
Disponível em: <ht tp: / / revis tas.ufg.br / index.php/revfd/ar t ic le/view/11423/7505>.  
Acesso em: 15 jun.  2013. 
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Parágrafo único: A Le i poderá estabelecer a competência or iginár ia  
dos Tr ibunais Federa is de Recursos para a anulação de atos 
administra t ivos de natureza tr ibutár ia.  
 
Emenda Const i tucional n.  7 :  
Art .  122. Compete ao Tr ibunal Federa l  de Recursos:  
I I  -  ju lgar ,  or iginar iamente,  nos termos da le i ,  o pedido de revisão 
das dec isões pro fer idas pelos contenc iosos administrat ivos (ar t .  
204).159 

 

Frise-se que as referidas emendas constitucionais não criaram 

contencioso administrativo nos moldes do direito comparado, pois lhe 

sonegavam a função jurisdicional, o que, para a doutrina, seria empregar a 

expressão “contencioso administrativo” em sentido não técnico.160 

Nesse passo, a crít ica doutrinária à Emenda Constitucional n. 7, de 

1977, à Constituição da República de 1967 (Emenda Constitucional n. 1, de 

1969) se dá com razão, porque tal emenda continha em seu texto contradição 

em termos, ao prever contencioso administrativo sem poder jurisdicional, na 

medida em que as decisões definit ivas do contencioso administrativo devem, 

em regra, fazer coisa julgada e ter a mesma efetividade dos provimentos 

judiciais. 

Edylcea Tavares Nogueira de Paula bem ressaltou a impropriedade 

da expressão “sem poder jurisdicional” do contencioso administrativo criado 

pela Emenda Constitucional nº 7, de 1977, a qual, nesse aspecto, não inovou 

na ordem jurídica: 

 
a expressão “sem poder jur isdic ional”  estatuída no d isposi t ivo, 
querendo nos parecer signi f icar “sem força de coisa julgada” ,  
como sói acontecer com os contenciosos já existentes,  cr iados por 
le i  ord inár ia,  como o Conselho de Contr ibuintes,  o Tr ibunal  de 

                                                 
159  BORGES, Marcos Afonso. Meios de invad ir  o ato administra t ivo no Brasi l .  Revista da 

Faculdade de Direi to da UFG,  Goiás,  v.  7,  n.  1-2,  p.  53-64, jan. /dez. 1983, p. 58.  
Disponível em: <ht tp: / / revis tas.ufg.br / index.php/revfd/ar t ic le/view/11423/7505>.  
Acesso em: 15 jun.  2013. 

160  Donde se ver i f ica,  já quanto à termino logia,  a impropr iedade da Emenda, quando 
denomina “contenc ioso administra t ivo” meros tr ibunais administra t ivos,  sem função 
jur isdic ional,  e quando simplesmente omi te a denominação de inst i tuto que pode 
adquir i r ,  em cer tos casos ao menos, as característ icas do contenc ioso administrat ivo  
propr iamente di to.  GRINOVER, Ada Pel legr ini .  O contenc ioso administrat ivo na  
emenda n.  7/1977. Revista da Procurador ia-Geral do Estado de São Paulo,  São Paulo ,  
n.  10, jun.  1977, p.  257.  
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Impostos e Taxas do Estado de São Paulo etc. ,  de cujas dec isões 
não emana aquele efe i to .  (gr i fo nosso).161 

 

Por outro lado, entendia-se que a possibil idade de se recorrer ao 

Poder Judiciário não desvirtuava a natureza jurídica do instituto criado com a 

Emenda Constitucional n. 7, de 1977, à Constituição da República de 1967 

(Emenda Constitucional n. 1, de 1969), pois, em países da Europa como, por 

exemplo, Portugal, existe a possibil idade de as decisões inconstitucionais da 

justiça administrativa serem revistas pelo Poder Judiciário.162 

No mesmo sentido, inclinava-se a doutrina de Geraldo Atal iba, ao 

ter reconhecido que a criação do contencioso fiscal da União pela Emenda 

Constitucional n. 7, de 1977, à Constituição da República de 1967 (Emenda 

Constitucional n. 1, de 1969) foi um grande avanço para o Estado de Direito, 

com base na análise de princípios observados no procedimento do contencioso 

administrativo.163 

Nesse ponto, o Presidente da República, na mensagem que antecedeu 

à outorga da referida Emenda Constitucional n. 7, de 1977, à Constituição da 

República de 1967 (Emenda Consti tucional n. 1, de 1969), ao tratar da criação 

de órgãos colegiados, federais e estaduais, sem poder jurisdicional, para a 

decisão de questões fiscais e previdenciárias, ressaltou a impossibi l idade de 

se adotar contencioso administrat ivo como forma de justiça administrativa, 

                                                 
161  PAULA, Edylcea Tavares Nogueira de. Contenc ioso administra t ivo.  Revista de 

Informação Legisla t iva,  Brasí l ia,  v.  16,  n.  62, p.  271-280,  abr. / jun.1979, p.  276.  
Disponível em: <ht tp: / /www2.senado.gov.br/bdsf/ i tem/ id/181131>. Acesso em: 5 ago.  
2013. 

162  Art igo 280.º  da Const i tuição da Repúbl ica Por tuguesa. PORTUGAL. Const i tu ição da 
Repúbl ica Portuguesa. VI I  Revisão Const i tucional,  2005. Disponíve l em:  
<http :/ /www.par lamento.pt/Legislacao/Documents/constp t2005.pdf>.  Acesso em: 12 
abr.  2013. 

163  I  -  ampla defesa (d irei to de pet ição, d irei to de cert idão, d i rei to à produção de provas,  
c iênc ia  dos atos processuais,  d irei to de vista,  vista fora da repart ição, mora l idade e 
legal idade das provas, a tuação dos advogados;  I I  -  igualdade das par tes; I I I  -  lea ldade 
processual ;  IV - celer idade e economia processual;  V - dever de s igi lo e veracidade;  VI  
- ampla competência decisór ia ;  VI I  -  responsabi l idade funcional e processual;  VI I I  -  
ausência de garant ia de instânc ia;  IX - gratuidade; X - defin i t iv idade; XI  -  
suplet ividade das le is c iv is e penais.  ATALIBA, Gera ldo. Pr incípios informativos do 
contenc ioso administra t ivo tr ibutár io federa l .  Just i t ia:  Órgão do Ministér io Públ ico de 
São Paulo,  2º  tr imestre 1978, vol .  101, p.  113-125, apud BARACHO, José Al fredo de 
Ol iveira. Contenc ioso administrat ivo.  Revista Forense,  Rio de Janeiro,  v.  80, n.  288, p.  
25-46, out. /dez.  1984, p.  39. 
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pois isso demandaria um complexo de órgãos inerentes ao sistema como, por 

exemplo, um Conselho de Estado e um Tribunal de Confl itos. 

No entanto, o modelo que se instituiu exigia somente o exaurimento 

da via administrativa antes de se propor a ação judicial. Por conseguinte, o 

principal efeito desses contenciosos seria sentido pelo Poder Judiciário, pois 

muitas ações desnecessárias não chegariam a ser propostas.164 

De forma diferente, André Ramos Tavares165 considerou que o 

princípio do acesso à justiça repeliu a chamada instância administrativa 

forçada ou jurisdição condicionada, criada pela Emenda Constitucional n. 7, 

de 1977, à Constituição da República de 1967 (Emenda Constitucional n. 1, 

de 1969), que estabelecia o exaurimento das vias administrativas para o 

ingresso em juízo, conforme disposição expressa do artigo 153, § 4°: 

 
Art .  153 ( . . . )  
§ 4º  A le i  não poderá exclu ir  da aprec iação do Poder Jud iciár io  
qualquer lesão de direi to indiv idual .  O ingresso em juízo poderá 
ser condic ionado a que se exauram previamente as v ias 
administrat ivas ,  desde que não exigida garant ia de instânc ia,  nem 
ul trapassado o prazo de cento  e o i tenta dias para a dec isão sobre o  
pedido. (gr i fo nosso).166 

 

No entanto, importantes exceções foram estabelecidas pela Emenda 

Constitucional n. 7, de 1977, à Constituição da República de 1967 (Emenda 

Constitucional n. 1, de 1969), de modo a se evitarem possíveis dificuldades 

de acesso à justiça aos menos favorecidos economicamente (garantia de 

instância) e no caso de violação ao direito da razoável duração do processo no 

contencioso administrat ivo. 

Nesse sentido é a l ição de Celso Bastos: 

 
Embora autor izando o legislador ord inár io a condicionar o ingresso 
em juízo à execução das vias administrat ivas,  o própr io Texto  
Const i tuc ional,  l i teralmente,  excetua duas hipóteses: a da garant ia 

                                                 
164  VASCONCELOS, Caio Tácito Sá Viana Perei ra de. Contencioso administrat ivo.  Revista  

Forense,  Rio de Janeiro,  v.  75, n.  267,  p.  95-99, 1979, p. 98.  
165  TAVARES, André Ramos. Curso de d i rei to const i tuciona l. 13.  ed. São Paulo : Sara iva,  

2013, p.  585.  
166  BRASIL. Emenda Const i tuciona l n.  7,  de 13 de abri l  de 1977 à Const i tu ição da 

Repúbl ica de 1967. Disponíve l em:  
<http :/ /www.planal to.gov.br /cc ivi l_03/const i tuicao/emendas/emc_anter ior1988/emc07-
77.htm>.  Acesso em: 18 maio 2013.  
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de instânc ia e da exigência da não ul trapassagem do prazo de 180 
dias para a decisão sobre o pedido.  Sobre a  pr imeira exceção, a 
garant ia de instânc ia,  não há muito a dizer .  Seu intu i to é o de  
abr ir  as portas do Poder Judiciár io toda vez que o ingresso na 
v ia administrat iva não possa se dar sem ônus para o 
impugnante. Desde que exigidas garant ias de quaisquer espécies,  
f idejussór ias ou rea is,  do mesmo fato resulta  a acessib i l idade à 
instânc ia jur isd ic ional .  (gr i fo nosso) .167 

 

Além das referidas exceções ao exaurimento da via administrat iva, 

seria sempre possível o ingresso em juízo toda vez que os princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa fossem desrespeitados.168 

Ainda, Celso Bastos, ao comentar o contencioso administrativo após 

a Emenda Constitucional n. 7, de 1977, à Constituição da República de 1967 

(Emenda Constitucional n. 1, de 1969), ressaltou que, em relação às l ides 

administrativas submetidas ao contencioso administrativo, era inviável         

“a hipótese da criação de um único Contencioso abarcando matérias da alçada 

estadual e federal, caso em que haveria infringência ao princípio 

federativo”.169 

Continua o autor com afirmação de que, em relação à matéria, seria 

possível a existência de um contencioso estadual paralelo ao federal, visto 

que os Estados podiam dispor sobre seus sistemas previdenciários próprios.170 

No mesmo sentido, entendia Caio Tácito ser possível a criação de 

órgãos de contencioso administrativo equivalentes nos Estados e no Distrito 

Federal, desde que observado o paradigma federal,  a depender de lei estadual 

ou distr ital.171 

De qualquer modo, as disposições constitucionais sobre o 

contencioso administrativo, expressas na Emenda Constitucional n. 7, de 

1977, à Constituição da República de 1967 (Emenda Constitucional n. 1, de 

1969), notadamente no que se refere à sua eficácia, eram normas 
                                                 
167  BASTOS, Celso. Contencioso administra t ivo. São Paulo:  Resenha Univers i tár ia ,  1979,  

p.  25-26.  
168  VASCONCELOS, Caio Tácito Sá Viana Perei ra de. Contencioso administrat ivo.  Revista  

Forense,  Rio de Janeiro,  v.  75, n.  267,  p.  95-99, 1979, p. 99.  
169  BASTOS, Celso. Contencioso administra t ivo. São Paulo:  Resenha Univers i tár ia ,  1979,  

p.  20.  
170  BASTOS, Celso. Contencioso administra t ivo. São Paulo:  Resenha Univers i tár ia ,  1979,  

p.  19.  
171  VASCONCELOS, Caio Tácito Sá Viana Perei ra de. Contencioso administrat ivo.  Revista  

Forense,  Rio de Janeiro,  v.  75, n.  267,  p.  95-99, 1979, p. 99.  
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constitucionais programáticas, porque dependiam de regulamentação por lei  

complementar ou ordinária.172 

Sabe-se que a doutrina entendia que o Brasil seguiu a tradição de 

adoção do sistema de jurisdição única, que não admitia a existência de justiça 

administrativa independente.173 

Nesse ponto, Otto Gil entendia que seria inconveniente a 

instauração, ou reintrodução, no Brasil , do sistema do contencioso 

administrativo, fosse ele qual fosse. 

E continua o autor com afirmação de que 

 
a his tór ia  desses contenciosos mui tas vezes precede e mui tas vezes 
se confunde com a histór ia dos regimes absolut istas,  sempre 
viabi l izados à força do amesquinhamento do Poder Judic iár io e  da 
transferência,  ainda que suavizada,  ou restr i ta,  de uma parce la de 
suas at iv idades jur isd ic ionais.174 

 

No mesmo sentido, o Ministro José Fernandes Dantas, do extinto 

Tribunal Federal de Recursos, em ofício encaminhado ao presidente do 

Senado Federal, manifestou-se contrariamente à proposta de emenda 

constitucional do Executivo, encaminhada ao Congresso Nacional em 16 de 

abri l de 1984, na qual se propunha a alteração do artigo 153, § 4º, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 (Emenda 

Constitucional n. 1, de 1969), para que fosse criado o contencioso 

administrativo no âmbito do Poder Executivo, com poder jurisdicional.175 

Contudo, apesar dos argumentos em sentido contrário, entende-se 

possível a reintrodução do contencioso administrativo no Brasil , desde que a 

lei assegure o seu funcionamento imparcial e sejam respeitadas as garantias 

constitucionais das partes l i t igantes. 

                                                 
172  BARACHO, José Al f redo de Ol iveira. Contencioso administra t ivo.  Revista Forense,  Rio  

de Janeiro ,  v.  80,  n.  288, p.  25-46, out. /dez. 1984, p.  43.  
173  MEIRELLES, Hely Lopes. Dire i to admin ist rat ivo brasi le i ro,  24 ed.,  São Paulo:  

Malheiros,  1999,  p.  52-53. 
174  Apud DANTAS, José Fernandes. O Tr ibunal  Federa l  de Recursos e o contenc ioso 

administra t ivo.  Revista Forense,  Rio de Janeiro,  v.  80, n.  286, p.  433-457, 1984, p.  
434. 

175  DANTAS, José Fernandes. O Tr ibunal Federal  de Recursos e o contenc ioso 
administra t ivo.  Revista Forense,  Rio de Janeiro,  v.  80, n.  286,  p.  433-457, 1984.  



76 
 

Ademais, para se descongestionar o Judiciário, não bastaria apenas 

fossem criadas mais varas da justiça ordinária, com verbas que seriam gastas 

para se criar a justiça administrat iva176, notadamente porque a implantação da 

justiça administrativa especializada, com uso da estrutura já existente do 

Poder Executivo, mais precisamente do Instituto Nacional do Seguro Social,  

teria, certamente, custo menor do que o necessário à ampliação da justiça 

ordinária.177 

Portanto, são muitas as vantagens de uma justiça administrativa 

especializada, a se considerar, sobretudo, que os juízes brasileiros têm 

preponderante formação privat ista e certa prevenção com relação à 

Administração Pública; as atividades e os interesses da Administração estão, 

em regra, distantes da experiência do juiz ordinário.178 

De outro lado, José Alfredo de Oliveira Baracho não reconhecia que 

a just iça administrativa iria diminuir a sobrecarga de trabalho do Judiciário179, 

bem como cri t icava o texto da Emenda Constitucional n. 7, de 1977, à 

Constituição da República de 1967 (Emenda Constitucional n. 1, de 1969), 

ante a falta de previsão de garantias da independência de atuação dos 

                                                 
176  DANTAS, José Fernandes. O Tr ibunal Federal  de Recursos e o contenc ioso 

administra t ivo.  Revista Forense,  Rio de Janeiro,  v.  80, n.  286, p.  433-457, 1984, p.  
434. 

177  Entretanto ,  mesmo no Brasi l ,  tem-se o exemplo  da Just iça do Trabalho que, sem perda 
da reconhecida ef ic iênc ia,  dentro de suas formal idades e da rapidez de sua atuação, é  
mui to mais barata que a just iça comum, pr incipalmente a estadual .  MOREIRA NETO, 
Diogo de Figueiredo. Tr ibunais admin ist rat ivos para o contro le da lega l idade dos atos 
do poder públ ico  na Repúbl ica  Federat iva do Brasi l ( tese de docência).  Rio de Janeiro:  
Borsoi,  1971, p.  63.  

178  A Administração, às vezes, não é apenas distanc iada do juiz ord inár io ,  não lhe é apenas 
estranha; pode ocorrer que, inconsc ientemente,  por querer ser honesto e imparc ial ,  e le a  
faça int imamente uma adversár ia :  reagindo contra o poder do Leviatã,  o  juiz ordinár io,  
curando de exaltar  os dire i tos ind ividuais,  acaba pecando por excesso de ze lo ,  
entravando, prejudicando e,  inadver t idamente,  sacr if icando o bem comum por um 
interesse individual  menor não claramente protegido, mercê de uma interpretação da le i  
com os o lhos pr ivat istas,  o l iberal  do Direi to.  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo.  
Tr ibunais administ rat ivos para o contro le da legal idade dos atos do poder públ ico na 
Repúbl ica Federat iva do Brasi l ( tese de docência).  Rio de Janeiro: Borsoi,  1971, p.  60.  

179  É incríve l  propor-se a l teração tão essencia l  com assento  na afi rmat iva de que a medida 
irá desafogar o Jud iciár io.  Mais correto ser ia examinar as causas e as soluções 
necessár ias para o func ionamento adequado do Sistema Judic iár io Nacional,  em todos 
os seus níveis e desdobramentos. BARACHO, José Al fredo de Ol ive ira. Contenc ioso  
administra t ivo.  Revista Forense,  Rio de Janeiro ,  v.  80, n.  288, p.  25-46,  out. /dez. 1984,  
p.  44.  
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julgadores da justiça administrativa, a conferir-lhes a essencial 

imparcialidade para decidirem no contencioso administrativo.180 

Entre os defensores do contencioso administrativo destaca-se Miguel  

Reale, com suas l ições sempre atuais: 

 
Estou convencido, pois,  de que a cr ise da Just iça somente será 
superada, graças a Contenc iosos Administra t ivos,  cuja  existência  
se tornará cada vez mais imposit iva quanto mais progredi rmos 
em termos de população e de desenvolv imento.  Se não atentarmos 
a essa real idade, os que hoje nos cr i t icam terão a oportunidade de 
contemplar,  impassíve is,  as consequências da omissão presente.  
(gr i fo nosso).181 

 

Destarte, se não existe unanimidade no reconhecimento dos 

benefícios da reintrodução, no Brasil , do contencioso administrat ivo, com 

poder jurisdicional, pode-se afirmar que a medida não representa retrocesso 

no Direito brasileiro, mas forma de se descongestionar o Judiciário, 

notadamente pela exclusão de julgamento pela primeira instância da Justiça 

Federal de matérias relativas ao Direito Previdenciário.182 

Daí decorre que os servidores do contencioso administrativo 

(julgadores) devem ter algumas prerrogativas do juiz ordinário, pois, segundo 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto, com essas prerrogativas, os juízes se 

sentem mais seguros para decidir com imparcialidade.183 

                                                 
180  Além de afrontar a tradição brasi le ira da universal idade da competênc ia do Poder  

Judiciár io,  de ixa o administrado desprotegido desde que passa a ser julgado por órgão 
de um Poder Execut ivo,  em nosso País,  geralmente,  autor i tár io ,  fa l tando- lhe 
imparc ia l idade. BARACHO, José Al f redo de Ol ive ira . Contenc ioso administrat ivo.  
Revista Forense,  Rio de Janeiro,  v.  80, n.  288, p.  25-46,  out. /dez. 1984, p .  44.  

181  BARACHO, José Al f redo de Ol iveira. Contencioso administra t ivo.  Revista Forense,  Rio  
de Janeiro ,  v.  80,  n.  288, p.  25-46, out. /dez. 1984, p.  45.  

182  A complexidade técnica da at iv idade administrat iva do Estado, fruto da moderna 
ampl iação de sua área de atuação, torna, porém, insufic iente,  tanto em termos 
qual i ta t ivos como quant i tat ivos,  o contro le judic ial  da legal idade administra t iva,  
especialmente no campo fecundo da chamada legal idade intr ínseca, pela  qual  o juiz  
deve penetrar no exame dos motivos do ato administrat ivo,  a lcançando os l imi tes do 
contro le de méri to,  embora sem nele penetrar.  VASCONCELOS, Caio Tácito Sá Viana 
Pereira de. Contencioso administra t ivo.  Revista  Forense,  Rio de Janeiro,  v.  75, n.  267,  
p.  95-99, 1979, p.  97.  

183  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Tribunais admin ist rat ivos para o contro le da 
legal idade dos atos do poder púb l ico na Repúbl ica Federat iva do Brasi l ( tese de 
docência).  Rio de Janeiro: Borso i,  1971,  p.  58.  
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Em outras palavras, para que possam decidir com independência, os 

juízes administrativos devem ter a prerrogativa funcional da inamovibi l idade 

que os coloque ao abrigo das pressões polít icas da Administração Pública.184 

No direito comparado, na Espanha, onde a justiça administrativa 

integra o Poder Judiciário185, com a Constituição de 1978, foi assegurada 

estabil idade defini t iva à especialização da jurisdição contenciosa 

administrativa em funcionamento dentro do Poder Judiciário; assegurou-se, 

também, a garantia da “tutela efetiva dos juízes e tribunais, quanto ao 

exercício de seus direitos e interesses legítimos, sendo inadmissível, em 

qualquer hipótese, o cerceamento de sua defesa”.186 

No Brasil,  antes da Constituição da República de 1988, Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto apresentou, em seu l ivro “Contencioso 

Administrat ivo”, proposta de criação do contencioso administrativo, com 

tribunais administrat ivos situados organicamente dentro do Poder Judiciário e 

submetidos ao Supremo Tribunal Federal: 

 
na esfera centra l  da Federação, a sua Just iça Ordinár ia,  const i tuída  
de juízes federais e do Tr ibunal Federa l  de Recursos [hoje,  
Tr ibunais Regionais Federais] ,  func iona, com algumas exceções 
resultantes do enxerto de matér ias que, ind iretamente,  interessem à 
União, como uma jur isd ição do contencioso administrat ivo,  
integrada ao Poder Judiciár io.  Desta forma,  apenas no plano 
estadual,  o contenc ioso administrat ivo não têm órgãos 
especial izados, valendo-se dos juízes e tr ibunais ordinár ios.  O 
exposto conf irma que também no Brasi l  se percebe uma 
tendência no sent ido de autonomizar a jur isdição do 
Contencioso Administrat ivo,  especia l izando-a com a vantagem 
de não ret i rá- la,  respeitando nossa tradição republicana, do 
Poder Judiciár io.  (gr i fo nosso).187 

 

Registre-se que, além do controle externo do ato administrativo pela 

justiça administrativa, é necessária a reformulação dos processamentos 

                                                 
184  CAETANO, Marcel lo.  Manual de d irei to administ rat ivo. 10.  ed. Coimbra: Almedina,  

2010, p.  1.167.  
185  Pela Lei de 5 de abr i l  de 1904, a jur isd ição administrat iva contenc iosa fo i  integrada ao 

Poder Jud ic iár io .  Em 27 de dezembro 1956, a  just iça administrat iva fo i  re formada,  
acentuada a especial ização dos magistrados, com a le i  se buscou a inserção da just iça 
administra t iva no âmbi to do Poder Judiciár io .  GUALAZZI ,  Eduardo Lobo Botelho. 
Just iça  administ ra t iva . São Paulo: Revista dos Tr ibunais,  1986, p.  71.  

186  ENTERRÍA, Eduardo Garc ia.  As t ransformações da just iça  administ rat iva:  da 
sind icab i l idade rest r i ta à p leni tude jur isdic iona l. Be lo Hor izonte:  Fórum, 2010, p.  50.  

187  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Contencioso administra t ivo.  Forense: Rio  de 
Janeiro,  1977, p.  39-40.  
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internos da Administração, com adoção de procedimento contraditório, com a 

participação do cidadão na produção de provas, a se considerar que muitos 

processos judiciais não existiriam se a Administração se tivesse empenhado 

na busca de provas de fácil produção como, por exemplo, em ações com 

pedido de concessão de pensão previdenciária por morte propostas por 

companheiras, com pouca prova documental contemporânea à época do óbito 

do instituidor do benefício, em regra, em razão de situação econômica menos 

favorecida. Em tais casos, verifica-se a compra de bens de consumo duráveis, 

em que se guardam as notas fiscais e carnês de pagamento das prestações pela 

compra de tais bens. Tais documentos deveriam ser aceitos pela 

Administração Públ ica ( Instituto Nacional do Seguro Social, autarquia 

federal) como prova da convivência do casal em união estável, de modo a se 

garantir o direito à pensão previdenciária à companheira sobrevivente. 

Ademais, a audiência das partes pela Administração Pública, 

fundamental para o deslinde do contencioso administrativo, não é 

incompatível com o poder discricionário, inerente à Administração. 

A propósito do assunto, Caio Tácito ensina que: 

 
O exercício  do poder  d iscr ic ionár io  (que é ind ispensável ao 
func ionamento regular da Administração) não é incompatível  com a 
regra da aud iênc ia das partes interessadas,  mediante processo 
administra t ivo  públ ico,  de que é exemplo o s is tema hear ing,  
amplamente usado na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos.188 

 

Por fim, questões relevantes são as relativas à verif icação de o 

contencioso administrativo, com função jurisdicional, ser compatível com a 

Constituição da República vigente, e à definição das matérias da competência 

dessa just iça administrativa especializada. 

Assim, o próximo capítulo será dedicado ao estudo desses temas. 

                                                 
188  VASCONCELOS, Caio Tácito Sá Viana Perei ra de. Contencioso administrat ivo.  Revista  

Forense,  Rio de Janeiro,  v.  75, n.  267,  p.  95-99, 1979, p. 97.  



80 
 

CAPÍTULO 3 

 

3.1 A CONSTITUCIONALIDADE DO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

 

3.1.1 O acesso à tutela juríd ica efet iva 

Sabe-se que o Estado moderno abol iu a autotutela dos direitos 

quando ocorria a sua violação. Os confl i tos de interesse passaram a ser 

disciplinados pelo Direito. A função jurisdicional, exercida pelo Poder 

Judiciário, visa à solução de tais confl i tos, mediante aplicação das sanções189 

decorrentes das infrações às normas jurídicas. 

Segundo Arruda Alvim, os romanistas teriam registrado quatro fases 

de evolução da administração da justiça em Roma: 

 
1) os conf l i tos de interesses ser iam reso lvidos, num pr imeiro  
estágio ,  a través da defesa pr ivada;  
2)  em seguida, deixando-se de lado a vio lênc ia,  expressão da defesa 
pr ivada,  ter -se-ia evo luído para um arbi tramento facul ta t ivo ;  
3)  ao depois,  o arbi tramento,  de facul ta t ivo que era,  ter ia passado a 
ser obr igatór io,  e,  f ina lmente;  
4)  o Estado f icou como monopol izador da dist r ibuição da just iça,  
reso lvendo, por seus func ionár ios,  os confl i tos de interesses 
decorrentes,  o  que faz ia  através da sentença e,  caso esta não fosse 
cumprida pe lo l i t igante condenado, ser ia procedida, em favor do 
vencedor,  coerc i t ivamente,  a  execução.190 

 

Pode-se, então, perceber que, na modernidade, o Poder Judiciário 

exerce importante papel a partir do momento em que restaura o equilíbrio 

social decorrente de lesões perpetradas, muitas vezes, pelo próprio Estado. 

Portanto, entre todos os direitos fundamentais da pessoa humana, é o 

direito ao acesso à justiça que torna os demais direitos realmente exequíveis, 

notadamente porque, quando o direito de um indivíduo é violado por uma 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, é o Poder Judiciário que 

assegura a devida reparação do dano sofrido por essa violação. 

                                                 
189  A regra jur íd ica,  d iga-se inc identalmente,  contém dois preceitos:  o precei to pr imár io,  

que prescreve a conduta,  e o secundár io,  que estabelece as consequências para 
inobservância do comportamento def in ido no preceito pr imár io.  ALVIM, Arruda.  
Dire i to processual c iv i l.  v.  1.  São Paulo: Revista dos Tr ibunais,  1972,  p .  24-25.  

190  ALVIM, Arruda. Dire i to  processual c iv i l.  v.  1.  São Paulo : Revista dos Tr ibunais,  1972,  
p.  13-14.  
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Logo, pode-se conceituar o acesso à justiça como direito 

fundamental191, indispensável para a concretização dos demais direitos 

fundamentais. 

Nota-se, assim, que o acesso à justiça é um direito humano que deve 

ser assegurado pelos Estados Democráticos. Nesse sentido: 

 
O Acesso à Just iça ,  compreendido como direi to humano, 
pressupõe pelo Estado de Direi to  sua plena real ização mediante 
Sistema de Just iça efet ivo e democrát ico.  Contudo, o quadro 
macroeconômico e sociocultural  no qual gesta essas garant ias não é 
favorável à sua real ização objet iva e igual i tár ia  entre os ind ivíduos.  
(gr i fo nosso).192 

 

Importa deixar claro, porém, que o direito de acesso à justiça, ou o 

direito de ação, não é apenas o direito à sentença de mérito. Por conseguinte, 

o acesso à justiça deve ser entendido como, além da facil i tação de ingresso 

em juízo, direi to à prestação jurisdicional célere e eficaz. 

Como adverte Boaventura de Sousa Santos et al193, o acesso ao 

direito e à justiça é a pedra de toque do regime democrático. Não há 

democracia sem o respeito pela garantia dos direitos dos cidadãos. 

Desse modo, sabendo-se que no Estado moderno as atividades da 

Administração Pública fazem crescer cada vez mais o número de l ides e que 

os tribunais estão sobrecarregados pela demanda de trabalho, a impedir que os 

juízes tenham tempo para estudo, aperfeiçoamento e especialização194, 

infere-se que o contencioso administrativo previdenciário em primeiro grau 

                                                 
191  MARINONI,  Luiz Gui lherme B it tencour t .  O custo e o tempo do processo c ivi l  

brasi le iro.  Revista  da Faculdade de Direi to da Universidade Federal do Paraná,  
Cur i t iba,  Paraná, v.  37, p.  37-64,  2002, p.  38. Disponível em:  
<http :/ /o js.c3sl .ufpr .br /o js/ index.php/d ire i to /ar t ic le/v iew/1770/1467>. Acesso em: 20 
out .  2013.  

192  CORREIA, Dandara Bat is ta ; ALMEIDA, Bernadete de Lourdes Figueiredo de. O acesso 
à just iça nas prát icas de mediação e conc i l iação: limi tes na garant ia dos d irei tos.  
Revista CEJ,  Brasí l ia,  Ano XVI,  n.  58, p.  38-43, set. /dez. 2012, p.  39. Disponíve l em: 
<http :/ /www2.cj f . jus.br /o js2/ index.php/revcej /ar t icle /viewFi le/1605/1684>. Acesso em: 
15 ago. 2013.  

193  SANTOS, Boaventura de Sousa; MARQUES, Maria Manuel Lei tão; PEDROSO, João;  
FERREIRA, Pedro Lopes (Orgs.) .  Os t r ibuna is nas sociedades contemporâneas: o caso 
português.  Porto:  Afrontamento,  1996, p.  483.  

194  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Tribunais admin ist rat ivos para o contro le da 
legal idade dos atos do poder púb l ico na Repúbl ica Federat iva do Brasi l ( tese de 
docência).  Rio de Janeiro: Borso i,  1971,  p.  60.  
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de jurisdição contribuir ia para que a prestação jurisdicional fosse realizada 

em tempo razoável. 

Por outro lado, sabe-se que o processo não é um fim em si mesmo, 

ele é um meio de obtenção de direitos. Como destacam Luiz Guilherme 

Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:  

 
O “novo processo” não é mais um “processo neutro”,  mas um 
processo que sabe que, da mesma forma que todos não são iguais,  
os bens que const i tuem o l i t íg io não têm igual valor  jur íd ico.195 

 

Com tais obstáculos, a morosidade da entrega da prestação 

jurisdicional é o fator que mais desgasta os sujeitos do processo, sobretudo a 

parte que tem razão, porque favorece a que não a tem.196 

Nesse contexto, o princípio constitucional do acesso à justiça, 

expresso no artigo 5º, XXXV, da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, não deve ser entendido como mero acesso ao Poder Judiciário, 

ou seja, um acesso formal, mas sim que as partes tenham acesso a um 

processo judicial adequado à tutela de direitos fundamentais. 

Não é por outro motivo que Aluisio Gonçalves de Castro Mendes197 

destaca que o princípio do acesso à justiça ou da universalidade da jurisdição 

é consectário lógico do devido processo legal; “resulta da evolução 

consubstanciada nos sistemas anglo-saxão (common law) e codificado de 

direito (civil  law)”.  

                                                 
195  MARINONI,  Luiz Gui lherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento.  6.  

ed. São Paulo : Revista dos Tr ibunais,  2007, p.  111. 
196  A morosidade não é,  na l ição de Mauro Cappel let t i,  um problema novo:  Em mui tos 

países as partes que buscam uma solução jud ic ia l  prec isam esperar dois ou três anos, ou 
mais,  por uma decisão exequível.  Os efei tos dessa delonga, especia lmente se 
considerados os índ ices de inf lação, podem ser devastadores. Ela aumenta os custos  
para as par tes e pressiona os economicamente f racos a abandonar suas causas, ou 
acei tar  acordos por va lores mui to  infer io res àqueles a que ter iam direi to.  
CAPPELLETTI,  Mauro;  GARTH, Bryant.  Acesso à Just iça.  Tradução de El len Gracie 
Northf leet.  Porto  Alegre: Fabr is,  1988, p.  20.  

197  MENDES, Aluis io Gonçalves de Castro.  Breves considerações em torno da questão da 
inafastabi l idade da prestação jur isdic ional.  Revista da Seção Jud iciár ia do Rio de 
Janei ro,  Rio de Janeiro,  n.  19, p.  61-73, 2007, p.  62. Disponíve l em:  
<http :/ /www.ajufer jes.org.br /PDF/006Inafastabi l idade.pdf>.  Acesso em: 15 ago. 2013.  
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No Brasil, o princípio da inafastabil idade da tutela jurisdicional foi  

expresso, pela primeira vez, na Constituição da República de 1946198; 

posteriormente, houve ressalvas a tal princípio no Regime Mil i tar que se 

instaurou no País a part ir de 1964. 

Aluisio Gonçalves de Castro Mendes esclarece que, na Constituição 

anterior (de 1967/1969), ao se tratar da inafastabil idade de acesso ao 

Judiciário (art igo 153, § 4º, da Constituição da República de 1967/1969), não 

havia a expressão “ameaça”, mas nem por isso se retirava a legit imidade 

constitucional da tutela cautelar. 

Pode-se, com isso, dizer que a Constituição da República de 1988, 

no inciso XXXV do artigo 5º, ampliou o alcance do princípio da 

inafastabil idade da jurisdição ou do acesso à justiça, não mais l imitado às 

hipóteses de lesão a direito subjetivo, mas garantida a tutela jurisdicional 

quando houvesse perigo de lesão a direito. 

Some-se a isso que a locução “ameaça a direito”, constante do art igo 

5º, XXXV, da Constituição da Repúbl ica Federat iva do Brasil de 1988, 

garante o direito à tutela jurisdicional efetiva199, por conseguinte, o direi to à 

tutela de urgência, qual seja, cautelar ou antecipatória. 

De acordo com Teori  Albino Zavascki:  

 
É comum af irmar-se que a tutela caute lar ,  e ,  por certo,  também a 
antec ipatór ia,  é espécie de tutela  prevent iva,  cuja matr iz  

                                                 
198  Nesse sent ido: Elevou-se a pr incíp io const i tucional a regra – exc ludente de quaisquer  

juízes e tr ibunais de exceção – de que nenhuma lesão de direi to ind iv idual poder ia  
exclu ir -se da apreciação do Poder Judic iár io.  Como, a l iás,  já estava implíc i to  nos  
sis temas const i tuc ionais de 1891 e 1934; e  no art .  30 do Ato das Disposições 
Transitór ias,  consentaneamente com o pr incíp io assim enunciado, abr iu-se ao Poder  
Judiciár io o exame dos atos do Governo Provisór io ,  insta lado em novembro de 1930, 
desde que os interessados,  evidentemente,  se houvessem val ido do dire i to  de 
reclamação inst i tuído pelo ar t .  18,  parágrafo único, das Disposições Transitór ias da 
Const i tu ição de 16 de ju lho de 1934; em outros termos, concedeu-se aos prejudicados a 
faculdade de plei tearem o reconhecimento de seus direi tos,  preenchidas cer tas 
cond ições, sa lvo quanto  aos venc imentos atrasados e relevadas quaisquer prescr ições.  
ENTERRÍA, Eduardo Garc ia.  As t ransformações da just iça  administ rat iva:  da 
sind icab i l idade rest r i ta à p leni tude jur isdic iona l. Be lo Hor izonte:  Fórum, 2010, p.  92.  

199  Do pr incípio da inafastabi l idade decorre o dire i to ao devido processo legal,  aí  incluído,  
entre outros,  o d ire i to à  adequada tutela jur isd ic ional,  abrangendo o direi to de pet ição,  
como, “autênt ico d irei to abstrato de agir ” ,  o d ireito à tute la urgente,  e os direi tos ao 
procedimento,  à cognição, ao provimento e aos meios execut ivos adequados.  
MARINONI,  Luiz Gui lherme. A antecipação da tutela na reforma do processo civ il .  
São Paulo: Revista dos Tr ibunais,  1995, p.  168.  
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const i tucional  estar ia  no inc iso XXXV do ar t .  5º  da Car ta,  que 
assegura proteção jur isdic ional não apenas em caso de lesão, mas 
também em caso de ameaça a direi to.200 

 

José Manoel de Arruda Alvim201 aduz que o artigo 5º, XXXV, da 

Constituição da República de 1988 refere-se, expressamente, à tutela à 

ameaça a direi to; existe no próprio patamar constitucional a previsão de que a 

tutela cautelar faz parte do direito consti tucional de acesso à justiça. 

Vale, ainda, citar Aluisio Gonçalves de Castro Mendes quando se 

refere às l imitações de acesso à justiça no regime constitucional precedente: 

 
O Ato Inst i tucional n.  5,  de 13 de dezembro de 1968, determinou,  
no seu art igo 11, a exclusão de qualquer apreciação jud ic ial  de 
todos os atos prat icados de acordo com o respect ivo Ato e seus 
Atos Complementares.  A Emenda Const i tuc ional de 1969 fo i  a inda 
mais longe, exc luindo da aprec iação jud ic ia l  os atos em geral  
prat icados pelo Governo Federa l,  bem como Atos Insti tuc ionais e 
Atos Complementares etc.202 

 

A expressão “acesso à justiça” deve ser entendida como “acessível a 

todos e produzir resultados que sejam individual e socialmente justos”.203 

Em outras palavras, não é suficiente o acesso meramente formal à 

justiça, pois este não é capaz de assegurar a concretização dos direitos 

fundamentais.204 

                                                 
200  ZAVASCKI,  Teor i  Alb ino. Antecipação de tutela.  5.  ed. Rio de Janeiro :  Saraiva,  2007,  

p.  62.  
201  ALVIM, José Manoel de Arruda. Manual de di re i to processual c iv i l.  6 .  ed. São Paulo:  

Revista dos Tr ibunais,  1997, p.  165.  
202  MENDES, Aluis io Gonçalves de Castro.  Breves considerações em torno da questão da 

inafastabi l idade da prestação jur isdic ional.  Revista da Seção Jud iciár ia do Rio de 
Janei ro,  Rio de Janeiro,  n.  19, p.  61-73, 2007, p.  63. Disponíve l em:  
<http :/ /www.ajufer jes.org.br /PDF/006Inafastabi l idade.pdf>.  Acesso em: 15 ago. 2013.  

203  CAPPELLETTI,  Mauro;  GARTH, Bryant.  Acesso à Just iça.  Tradução de El len Gracie 
Northf leet.  Porto  Alegre: Fabr is,  1988, p.  8.  

204  O direi to de acesso aos t r ibunais é uma noção al tamente dinâmica, a impl icar um direi to 
de acesso a tr ibunais administrat ivos ef ic ientes.  Nesses aspectos,  os Estados europeus 
possuem frequentemente preocupações comuns referentes ao dire i to  de acesso a uma 
just iça administrat iva ef ic iente,  ainda que as respostas e proced imentos inst i tuídos 
var iem.  ( tradução nossa).  O texto em l íngua estrangeira é: “Right o f access to the 
cour ts is a highly dynamic not ion,  implying a r ight o f access to e f f ic ient administrat ive 
cour ts.  In these areas, the European States have frequent ly common concerns regard ing 
the r ight o f access to e f f ic ient administrat ive just ice,  al though the responses and the 
procedures inst i tuted are var ied.”  OBSERVATORY FOR INSTITUTIONAL AND 
LEGAL CHANGES OF THE UNIVERSITY OF LIMOGES. Admin ist rat ive Just ice in  
Europe. Traduit  par Adam Warren. 1è r e .  Édi t ion.  Presses Universi ta ires de France, 2007,  
ISBN 978-2-13-056041-8, p.  67.  
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3.1.2 A const i tucional idade do contencioso administrat ivo 

Tema que desperta grande discussão é o da possibil idade de 

reintrodução do contencioso administrativo no Brasil , considerado o modelo 

fracassado da Emenda Constitucional n. 7, de 1977, à Constituição da 

República de 1967 (Emenda Constitucional n. 1, de 1969), especialmente 

porque o contencioso administrativo previsto naquela Constituição não 

chegou a ser implementado. 

Questiona-se a respeito da constitucionalidade dessa jurisdição 

administrativa para as contendas entre Administração Pública e o particular, 

em virtude do princípio da separação dos poderes estatais e do princípio do 

acesso à justiça. 

Argumenta-se que o princípio da separação dos poderes estatais, 

esboçado por Aristóteles, concebido por Locke e aperfeiçoado por 

Montesquieu, seria óbice para a reintrodução do contencioso administrativo 

no Brasil.  

No entanto, a leitura tradicional da clássica teoria de separação dos 

poderes estatais é insustentável nas sociedades contemporâneas, porque, como 

resultado dessa visão conservadora, a prestação jurisdicional não consegue 

acompanhar a velocidade das transformações sociais, principalmente porque 

se vive em uma sociedade injusta e desigual.205 

Na realidade, pretende-se um modelo diferente do que foi proposto 

pela Emenda Consti tucional n. 7, de 1977, à Constituição da República de 

1967 (Emenda Constitucional n. 1, de 1969). Segundo o modelo ora proposto, 

o acesso ao Judiciário, antes do ajuizamento da ação na justiça 

administrativa, somente seria possível na hipótese de violação ao devido 

processo legal. 

                                                 
205  BOCHENEK, Antônio  César .  A interação entre t r ibuna is e democracia por meio  do 

acesso aos di rei tos e à just iça:  anál ise de experiência dos ju izados especia is federais 
cíve is brasi le i ros. 2012.  546 p.  Tese (Doutoramento em Dire i to ,  Just iça e Cidadania no 
Século XXI) .  Faculdade de Economia e Faculdade de Direi to da Universidade de  
Coimbra, Por tugal ,  2012. Sér ie  Monograf ias do CEJ,  v.  15, jan. /abr .  2013. Brasí l ia:  
Conselho da Just iça Federal ,  2013, 563 p. ,  p.  81. Disponíve l em: 
<ht tp: / /www2.cj f . jus.br/o js2/ index.php/mono/ar t ic le/v iew/1786/1747>. Acesso em: 15 
jul .  2013.  
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De outro lado, a doutrina entende que, por não mais existir na 

Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXV, a 

previsão que existia na Constituição da República de 1967/1969, em seu 

art igo 153, § 4º, com a redação alterada pela Emenda Consti tucional n. 7, de 

1977, segundo o qual o acesso à just iça era condicionado ao exaurimento da 

via administrativa206, sem essa exceção constitucional, não seria possível a 

criação do contencioso administrativo propriamente dito. 

Nesse sentido, André Ramos Tavares afirma que a consequência 

direta do princípio da inafastabil idade da jurisdição é a não aceitação da 

chamada instância administrativa forçada, com base na qual se impunha ao 

particular a necessidade de recorrer, previamente, às vias administrat ivas.207 

Da mesma forma, leciona Alexandre de Moraes que a Constituição 

da República de 1988, diferentemente da anterior, afastou a necessidade da 

chamada jurisdição condicionada ou instância administrativa de curso 

forçado, com opção pela inexigibil idade de exaurimento das vias 

administrativas para proposição de ação judicial, pois o constituinte de 1988 

excluiu a permissão que existia no texto da Constituição anterior, com 

redação que lhe foi  dada pela Emenda Constitucional n. 7, de 1977, de 

condicionamento do acesso ao Judiciário.208 

Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto209, esse problema seria 

superado se a just iça administrativa fizesse parte do Poder Judiciário, 

hipótese em que se preservariam as suas características judiciárias próprias, 

ou seja, seria verdadeiramente um ramo do Poder Judiciário, subordinado ao 

Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal.  

                                                 
206  MENDES, Aluis io Gonçalves de Castro.  Breves considerações em torno da questão da 

inafastabi l idade da prestação jur isdic ional.  Revista da Seção Jud iciár ia do Rio de 
Janei ro,  Rio de Janeiro,  n.  19, p.  61-73, 2007, p.  63. Disponíve l em:  
<http :/ /www.ajufer jes.org.br /PDF/006Inafastabi l idade.pdf>.  Acesso em: 15 ago. 2013.  

207  TAVARES, André Ramos. Curso de d i rei to const i tuciona l. 13.  ed. São Paulo : Sara iva,  
2013, p.  585.  

208  MORAES, Alexandre de. Dire i tos humanos fundamenta is.  2.  ed. São Paulo : At las,  
1998, p.  197.  

209  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Contencioso administra t ivo.  Forense: Rio  de 
Janeiro,  1977, p.  86.  
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Nesse contexto, depreende-se do estudo do direito comparado que há 

tendência em se adotar sistema de contencioso administrativo adaptado, ou 

seja, di ferente do modelo francês originariamente concebido. 

Portanto, não seria inédito adequar-se o modelo francês à realidade 

do Brasil , visto que, por exemplo, na Espanha, a justiça administrativa integra 

o Poder Judiciário, conforme previsto nos artigos 103, 106 e 117.3 da 

Constituição espanhola210; e, em Portugal, a justiça administrativa foi posta 

em paridade com os tribunais judiciais.211 

No entanto, considera-se possível a criação da justiça administrativa 

integrante do Poder Executivo, situada organicamente na estrutura do 

Insti tuto Nacional do Seguro Social, com atribuição ao Poder Judiciário de 

fiscalização das decisões da justiça administrativa, mediante recurso ou ação 

autônoma de impugnação, como forma de se prestigiar o acesso a uma ordem 

jurídica justa. 

Na verdade, o que se pretende é a alteração da Constituição da 

República por processo legislativo de emenda constitucional, para que seja 

possível obstar-se o julgamento pelas varas da justiça ordinária de 

determinadas demandas em face da Administração Pública Federal (aí 

incluído o Instituto Nacional do Seguro Social, autarquia federal), com 

atribuição à Justiça Federal do papel de instância revisora das decisões 

administrativas. Dessa forma, não haveria violação ao princípio do acesso à 

justiça. 

Carlos da Rocha Guimarães, com inigualável propriedade, já se 

manifestou favoravelmente à existência da just iça administrativa no Brasi l, 

com a possibil idade de revisão de suas decisões pelo Judiciário: 

 
No entanto ,  o fato  de não optarmos pela cr iação de um Contencioso 
Administra t ivo propr iamente d i to não impl ica em que afastemos a 
ideia de uma reformulação na Just iça Administ rat iva existente,  de 
modo a aproximá-la de um Contenc ioso Administrat ivo,  sem, 

                                                 
210  ENTERRÍA, Eduardo Garc ia.  As t ransformações da just iça  administ rat iva:  da 

sind icab i l idade rest r i ta à p leni tude jur isdic iona l. Be lo Hor izonte:  Fórum, 2010, p.  52.  
211  AMARAL,  Diogo Frei tas do;  ALMEIDA,  Már io  Aroso de. Grandes l inhas da reforma 

do contencioso admin ist rat ivo. 3 .  ed. Co imbra: Almedina,  2007, p.  27.  
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contudo, fechar a porta para o apelo ao Judic iár io, como rev isor  
das decisões dessa Just iça.  (gr i fo nosso).212 

 

Com base nesse raciocínio, seria possível a adoção de modelo 

intermediário, no qual os juízes da justiça administrativa teriam as 

prerrogativas necessárias para um julgamento imparcial, os impedimentos e a 

forma de seleção semelhantes aos dos juízes ordinários. 

Assim, os magistrados da just iça administrativa teriam 

independência funcional para decidirem, em primeira instância, as l ides 

administrativas sujeitas a recurso cujo julgamento seria de competência da 

segunda instância da Justiça Federal.  

Não tem sido outra a visão da imparcialidade dos juízes nos 

Estados-Membros da União Europeia: 

 
Imparcia l idade judic iár ia é sem dúvida um dos pontos que 
mostra grande consistência.  Esse pr incíp io é c laramente afi rmado 
por cada Estado: formulado pela Const i tuição (Eslovênia) ;  no 
Código de Procedimentos Jud ic ia is  (Suécia)  ou no Código de 
Processo Civ i l ,  ou em decretos- le is especí f icos; na I r landa e no 
Reino Unido,  é  um pr incíp io consagrado no Direi to Comum 
(Common Law) .  D iversos Estados ressaltam a inf luênc ia do Ar t igo 
6º  da Convenção Europeia sobre Dire i tos Humanos e a sua 
observância subsequente3  ( E s t ô n i a ,  G r ã - B r e t a n h a  e  M a l t a ).  (gr i fo nosso).  
( t radução nossa).213 

 

Nesse ponto, o modelo proposto, no qual as decisões da jurisdição 

administrativa podem ser revistas pelo Judiciário, se diferenciaria do 

contencioso administrativo francês, no qual há estrutura completa e 

                                                 
212  GUIMARÃES, Car los da Rocha. Contencioso administrat ivo.  I I  Congresso brasi le i ro de 

direi to administ ra t ivo,  1976. 10 p.  Rio de Janeiro: Imprensa Of ic ial ,  1976, p.  4.  
213  O texto  em l íngua estrangeira  é:  “Jud icial  impartia l i ty is undoubtedly one o f the points 

showing greatest consistency. This pr incip le  is c lear ly a f f i rmed by each State:  
formulated in the Const i tut ion (Slovenia) ;  in the Judic ia l  Procedure Code (Sweden) or 
in the Civi l  Procedure Code,  or  in a speci f ic  enactment  governing jud ic ia l  o f f icers; in 
I reland and Great Br i ta in,  i t  is a pr incip le enshr ined in the Common Law. Numerous 
States point out the inf luence of Art ic le 6 of  the European Convent ion on Human 
Rights and thei r  compl iance therewi th3  ( E s t o n i a ,  G r e a t  B r i t a i n ,  M a l t a )” .  OBSERVATORY FOR 
INSTITUTIONAL AND LEGAL CHANGES OF THE UNIVERSITY OF LIMOGES. 
Admin ist rat ive Just ice in Europe. Tradui t  par  Adam Warren. 1è r e .  Édit ion.  Presses 
Univers i ta ires de France, 2007, ISBN 978-2-13-056041-8, p .  43.  
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independente da just iça administrativa, sem possibil idade de recurso à justiça 

ordinária.214 

A necessidade de se exigir que a parte ingresse na justiça 

administrativa e, só em caso de violação do devido processo legal, possa 

propor ação na justiça comum, é vi tal  para não se retirar a efetividade da 

justiça administrativa.    

Em outros termos, entender-se de forma diversa seria dar razão à 

crí t ica doutrinária quando questiona: se parte vencida na just iça 

administrativa pode sempre recorrer à justiça comum, por que não iniciar 

desde logo a ação na justiça comum? Destarte, não teria uti l idade a criação do 

contencioso administrat ivo, e a crít ica doutrinária seria procedente.215 

A existência da justiça administrativa não é privi légio da 

Administração Pública, mas necessidade de tratamento diferenciado das l ides 

originárias do exercício da atividade administrativa, que visa ao interesse 

público.216  

Ademais, para que não se conclua que o contencioso administrat ivo 

seria inút i l , antes do ingresso na justiça comum a parte teria que comprovar 

que postulou na justiça administrativa; somente no caso de violação do devido 

processo legal seria possível postular diretamente no Poder Judiciário. 

                                                 
214  O ar t .  111-1 do Código de Just iça Administrat iva estabelece, expressamente,  que o  

Conselho de Estado é a jur isd ição administra t iva suprema,  ju lgando os recursos de  
cassação interpostos contra as decisões pro fer idas em úl t ima instância pelas diversas 
jur isdições administra t ivas.  DIREITO, Car los Gustavo.  A autonomia da jur isdição 
administra t iva na França. Revista Forense,  Rio de Janeiro,  v.  387, p.  469-476, set. /out.  
2006, p.  474.  

215  GALAZZI ,  Eduardo Lobo Botelho. Just iça admin ist rat iva. São Paulo: Revista dos 
Tr ibunais,  1986, p.  147. 

216  Em vista das constatações ac ima, quest iona-se: ainda se just i f ica a existênc ia de um 
regime jur íd ico di ferenciado para o Poder Públ ico ou, em suma, do própr io d ire i to  
administra t ivo? Sim,  para a efet iv idade da própr ia Const i tu ição e a consecução de seus 
f ins forçoso admit i r  que o Estado é d i ferente dos par t iculares e,  portanto,  necessi ta  de 
um regime di ferenc iado, resguardadas,  é c laro,  a proporc ional idade e razoabi l idade 
deste.  Tanto é verdade que mesmo no common law houve a formação de um direi to  
administra t ivo a part i r  do surgimento e desenvo lvimento das agências reguladoras.  
GRANDE JÚNIOR, Cláudio.  O contro le interno de consti tucional idade exerc ido pelas 
procurador ias-gera is dos Estados e do Dist r i to Federal .  Revista de Doutr ina da 4ª 
Região,  Porto Alegre,  n.  11,  maio 2006. Disponível em:  
<http :/ /www.revistadoutr ina. tr f4. jus.br /ar t igos/edicao011/claudio_junior .htm>.  Acesso 
em: 15 jun.  2013.  
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Logo, propõe-se a criação de contencioso administrativo diferente 

do previsto pela Emenda Constitucional n. 7, de 1977, à Constituição da 

República de 1967 (Emenda Consti tucional n. 1, de 1969)217, pois os tribunais 

administrativos fariam parte do Poder Executivo, e suas decisões seriam, 

formal e materialmente, jurisdicionais, com recurso ao Poder Judiciário, o que 

não ocorria no contencioso administrativo anteriormente previsto. 

Dessa forma, não deve prosperar o argumento de violação do acesso 

à justiça, a se considerar que, quando houvesse violação do devido processo 

legal na justiça administrativa, seria possível aos l i t igantes recorrer ao 

Judiciário, pela anulação da decisão, e, em caso de erro na valoração de 

provas, pela reforma da sentença proferida na justiça administrat iva. 

O Judiciário, assim, se afastaria da fase instrutória e decisória da 

l ide, na primeira instância; no entanto, poderia atuar na fase recursal, caso o 

cidadão ou o Poder Público optassem por recorrer da sentença proferida pela 

justiça administrativa previdenciária. 

Em síntese, em vez de se obstar o acesso ao Judiciário, apenas se 

posterga para a fase recursal o conhecimento da matéria decidida na 

jurisdição administrativa previdenciária. Caso não seja interposto recurso, a 

decisão do contencioso administrativo faz coisa julgada material e formal. 

Na prestação da jurisdição administrativa previdenciária não devem 

ser cobradas custas processuais para o ajuizamento das ações, como ocorre, 

atualmente, nos juizados especiais federais218, com o objetivo de se assegurar 

amplo e irrestrito acesso à justiça administrativa. 

                                                 
217  A Const i tuição de 1967,  desde a Emenda Const i tuc ional n.  1 ,  de 17 de outubro de 1969,  

já cont inha o  nebuloso art .  111, a  respeito  do qual d issent iam os publ ic is tas.  Alguns,  
ne le viam uma fenda no sistema de jur isd ição una, com a abertura da possib i l idade de 
cr iação de tr ibunais administrat ivos do Poder Execut ivo com funções formalmente 
jur isdic ionais,  com def ini t iv idade em suas dec isões;  outros,  não lhe admit iam mais que 
a previsão de órgãos administrat ivos com funções apenas mater ialmente jur isd ic ionais,  
com suas decisões sujei tas à apreciação p lena do Poder Judiciár io.  MOREIRA NETO, 
Diogo de Figueiredo. Contenc ioso administ ra t ivo.  Forense: Rio de Janei ro,  1977, p.  70.  

218  A sentença não condenará o vencido ao pagamento de custas e honorár ios de advogado,  
sa lvo nos casos de l i t igância de má-fé (ar t .  55 da Lei n.  9.099/95; ar t .  1º  da Le i n.  
10.259/2001).  Os valores devidos às pessoas hab i l i tadas à real ização de per ic ia  ou 
exame técnico são antecipados à conta de verba orçamentár ia do respect ivo Tr ibunal  
Regional Federal  (ar t igo 12 da Lei n.  10.259/2001), e,  na maior ia dos casos, não são 
reembolsadas pela parte,  em regra,  hipossufic iente. BOCHENEK, Antônio César.  A 
interação entre t r ibuna is e democrac ia por meio do acesso aos d i re i tos e à just iça:  
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Por fim, entende-se, em razão do que antes exposto, não existir 

inconstitucionalidade na reintrodução do contencioso administrativo no 

Brasil, pois, nos termos propostos, tal  contencioso não se assemelha ao 

modelo de contencioso administrat ivo francês219, nem ao previsto na Emenda 

Constitucional n. 7, de 1977, à Constituição Federal de 1967 (Emenda 

Constitucional n. 1, de 1969). 

É relevante registrar que o modelo francês, di ferentemente do ora 

proposto, não consagra, na atual Consti tuição da França, o Judiciário como 

Poder, mas, tão somente, como “Autoridade Judiciária” (artigo 64 da 

Constituição de 1958), a qual tem sua independência mantida pelo Presidente 

da República. Dessa forma, a justiça administrativa não tem previsão 

constitucional, e a justiça comum é tratada como “Autoridade Judiciária”; 

ambas são diretamente vinculadas ao Governo francês.220 

 

3.1.3 As matér ias de competência do contencioso administrat ivo 

A definição do âmbito da jurisdição administrat iva é tema que ainda 

não encontrou, no direito comparado, sua exata e uniforme compreensão; 

continua, portanto, a reclamar exame para solução do problema. 

Nesse contexto, ao analisar outros ordenamentos jurídicos, Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto concluiu que a parti lha de competência entre os 

                                                                                                                                                         
anál ise de experiênc ia dos ju izados especia is federa is cíve is brasi le iros. 2012. 546 p.  
Tese (Doutoramento em Direi to,  Just iça e Cidadania no Século XXI) .  Faculdade de 
Economia e Faculdade de Direi to da Universidade de Coimbra, Portugal,  2012. Sér ie 
Monografias do CEJ, v.  15, jan. /abr.  2013. Brasí l ia:  Conselho da Just iça Federa l,  2013,  
563 p. ,  p.  35. Disponível  em: 
<ht tp: / /www2.cj f . jus.br/o js2/ index.php/mono/ar t ic le/v iew/1786/1747>. Acesso em: 15 
jul .  2013.  

219  Na França, a le i  não é a pr incipa l fonte do dire ito administra t ivo .  A sua pr incipa l fonte 
é a jur isprudência elaborada pela jur isdição administrat iva,  especialmente o Conselho 
de Estado. BINENBOJM, Gustavo. Da supremacia do interesse púb l ico ao dever de 
proporcional idade:  um novo parad igma para o d i rei to administrat ivo.  Revista  de Dire i to  
da Procurador ia-Gera l do Estado do Rio de Janei ro,  Rio  de Janeiro ,  n.  59, p.  49-82,  
2005, p.  51. Disponível em: <ht tp: / /www.r j .gov.br /web/pge/exibeConteudo?art ic le-
id=769078>.  Acesso em: 15 jun.  2013.  

220  DIREITO, Car los Gustavo. A autonomia da jur isdição administrat iva na França. Revista  
Forense,  Rio de Janeiro,  v.  387, p.  469-476,  set. /out.  2006, p.  469-470.  
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tribunais administrativos e os tribunais ordinários é feita com base em 

cri térios bastante imprecisos.221 

Continua o autor com afirmação de que, na Europa, existe tendência 

generalizada de se instituírem tribunais administrativos com cláusulas gerais 

ou parciais de competência.222 

Na União Europeia, em regra, em quase todos os países, a jurisdição 

administrativa e a ordinária são fortemente entrelaçadas, e o cri tério adotado 

para a distribuição dessa competência varia profundamente. 

Somente a Grécia e, em menor grau, França e Itália possuem 

jurisdições administrativas mais amplas, com poderes para decisão de todas as 

questões de l i tígio administrativo.223 

 
Assim, o contencioso contratua l pode ser  apreciado pelas 
jur isd ições de le i  ordinár ia1  ( N a  Á u s t r i a ,  L i t u â n i a ,  L u x e m b u r g o  e  S u é c i a ).  De 
forma semelhante,  o contenc ioso de cunho indenizatór io pode ser  
apreciado por jur isdições não administ rat ivas em certos 
Estados2  ( N a  Á u s t r i a ,  F i n l â n d i a ,  H u n g r i a ,  Lu x e m b u r g o  e  S u éc i a ).  Há, entre tanto,  
algumas exceções:  na Finlând ia,  enquanto  ações de cunho 
indenizatór io são distr ibuídas às jur isdições cíve is e cr iminais,  
danos indenizatór ios,  ambienta is e  danos à água cont inuam 
dentro da competênc ia das jur isd ições administrat ivas.  Na 
Alemanha, o contencioso de cunho indenizatór io é d ivid ido entre as 
jur isdições administrat ivas e as de le i  ordinár ia:  as jur isdições 
administrat ivas recebem ações de cunho indenizatór io 
re lac ionadas a contratos de di re i to públ ico,  o  serviço públ ico,  ou 
dano proveniente de i legal idade de um ato administ rat ivo ,  
enquanto outras demandas de indenização são apreciadas por cortes 
ordinár ias,  par t icularmente em casos de desapropr iação. Em 
Portugal,  por trad ição, o contencioso de cunho indenizatór io 
proveniente de desapropr iação a inda é reservado às jur isd ições 
ord inár ias .  Na Bélgica,  as cor tes ord inár ias infer io res e de 
apelação, não as cortes administrat ivas especial izadas, possuem 

                                                 
221  1º  cr i tér io :  d ist inguir  o contenc ioso subjet ivo (tr ibunal ordinár io)  do contenc ioso 

objet ivo ( tr ibunal administrat ivo) (exemplo  representat ivo: I tá l ia) .  2º  cr i tér io :  
d is t inguir  o  contenc ioso do direi to púb l ico  ( tr ibunal administra t ivo)  do contenc ioso de  
direi to pr ivado ( tr ibunal ord inár io)  (exemplo  representat ivo:  Alemanha).  3º  cr i tér io:  
d is t inguir  o contencioso que versa sobre os l i t íg ios relat ivos aos serv iços púb l icos 
( tr ibunal administrat ivo) do contencioso que versa sobre outros l i t ígios ( t r ibunal  
ordinár io) .  MOREIRA NETO, Diogo de Figuei redo. Tribuna is administra t ivos para o  
contro le  da lega l idade dos a tos do poder públ ico na Repúbl ica Federat iva  do Brasi l 
( tese de docência).  Rio de Janeiro : Borsoi ,  1971, p.  26.  

222  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Tribunais admin ist rat ivos para o contro le da 
legal idade dos atos do poder púb l ico na Repúbl ica Federat iva do Brasi l ( tese de 
docência).  Rio de Janeiro: Borso i,  1971,  p.  28.  

223  OBSERVATORY FOR INSTITUTIONAL AND LEGAL CHANGES OF THE 
UNIVERSITY OF LIMOGES. Admin ist rat ive Just ice in Europe. Tradui t  par Adam 
Warren. 1è r e .  Édit ion.  Presses Univers i ta ires de France, 2007, ISBN 978-2-13-056041-8,  
p.  21.  
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poderes de ju lgar a  responsabi l idade c iv i l ,  contratual ou 
ext racontratual  das autor idades administrat ivas. O mesmo 
[preceito]  se ap l ica nos casos da Fin lând ia e de Luxemburgo, a inda 
que os seus sis temas jur isd ic ionais sejam completamente di ferentes.  
(gr i fo nosso).  ( t radução nossa).224 

 

A competência para julgamento de l i tígios referentes a atos 

administrativos ou ações de autoridades administrativas no exercício de 

prerrogativas de agente público é, na maioria dos países da União Europeia,  

reservada à justiça administrativa ou a órgãos da justiça ordinária 

especializados em lides administrativas.225 

A jurisdição administrativa espanhola se baseia em cláusula geral,  

que estabelece a competência da just iça administrativa para conhecimento das 

l ides que envolvam direito administrativo. 

Em outros termos, a competência, na Espanha, é fixada ratione 

materiae (em razão da matéria), mas não há rol taxativo ou exempli ficativo 

do que seja matéria de direito administrativo. Logo, esse papel delimitador do 

que seria “matéria” de direi to administrativo fica a cargo da doutrina e da 

jurisprudência. 

                                                 
224  O texto  em l íngua estrangeira é: “Thus, contract l i t igat ion may be handled by the 

ordinary- law jur isd ic t ions1  ( I n  A u s t r i a ,  L i t h u a n i a ,  Lu x e m b o u r g  a n d  S w e d e n . ).  Simi lar ly,  l i t igat ion 
seeking reparat ion may be handled by non-administrat ive jur isd ic t ions in cer ta in 
States2  ( I n  A u s t r i a ,  F i n l a n d  H u n ga r y ,  Lu x e m b o u r g  a n d  Sw e de n . ).  There are,  however,  some except ions: 
in F inland, whi le act ions seeking reparat ion are assigned to  the civ i l  and cr iminal  
jur isdict ions,  indemni f icat ion and environmental  and water damage remain wi thin the 
province o f the administrat ive jur isd ic t ions.  In Germany,  l i t igat ion in reparat ion is  
shared between the administrat ive jur isd ict ions and the ord inary- law jur isd ic t ions:  the 
administra t ive jur isdic t ions hear act ions in reparat ion re lat ing to pub l ic - law contracts,  
the publ ic service,  or  damage ar ising from the i l legal i ty o f an administrat ive act,  whi le  
other app l icat ions for  indemni f icat ion are handled by the ordinary courts,  part icular ly  
in expropr iat ion cases. In Portugal,  by tradi t ion,  compensat ion l i t igat ion ar is ing from 
expropr ia t ion is s t i l l  reserved to the ord inary jurisdict ions.  In Belgium, the ord inary 
lower and appeal courts,  not the special ist  administra t ive courts,  have powers to try the 
civi l ,  contractua l or  extra-contractua l l iabi l i ty  of the administra t ive author i t ies.  The 
same appl ies in the case of F inland and Luxembourg, even though the i r  jur isdict ional  
systems d i f fer  widely”.  OBSERVATORY FOR INSTITUTIONAL AND LEGAL 
CHANGES OF THE UNIVERSITY OF LIMOGES. Administra t ive Just ice in Europe. 
Tradui t  par Adam Warren.  1è r e .  Édi t ion.  Presses Univers i ta ires de France, 2007, ISBN 
978-2-13-056041-8, p.  23. 

225 “Em todos os países europeus estudados, as cor tes administrat ivas,  int imamente 
inter l igadas com as jur isd ições de le is ord inár ias, são c laramente parte do Poder  
Judiciár io.”  O texto em l íngua estrangeira é: “In al l  the European countr ies studied, the 
administra t ive courts,  being c losely inter l inked with the ord inary- law jur isd ic t ions,  are 
clear ly part  o f the jud ic iary power. ”  OBSERVATORY FOR INSTITUTIONAL AND 
LEGAL CHANGES OF THE UNIVERSITY OF LIMOGES. Admin ist rat ive Just ice in  
Europe. Traduit  par Adam Warren. 1è r e .  Édi t ion.  Presses Universi ta ires de France, 2007,  
ISBN 978-2-13-056041-8, p.  29.  
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Por outro lado, a legislação espanhola contém cláusula geral 

negativa de competência da jurisdição administrativa contenciosa, segundo a 

qual são excluídas as questões referentes ao direito civi l  ou penal, a atos 

polít icos e a confl i tos de competência com a justiça comum.226 

Na Espanha, com a Lei de Santamaría de Paredes, de 1888, 

substi tuiu-se o “sistema de l istagem” de competência por verdadeira “cláusula 

geral”.227 

Em Portugal, não havia definição da competência da jurisdição 

administrativa e da jurisdição comum para análise de l ides advindas de 

responsabil idade civi l e de contratos. 

 
São conhecidas as proverbia is d i f iculdades que coloca a 
del imi tação do âmbi to da jur isdição administrat iva em matér ia de 
responsabi l idade c ivi l  e de contratos,  baseada na ap l icação dos 
cr i tér ios de dist inção (de contornos desde sempre imprecisos) entre 
actuações de gestão públ ica e actuações de gestão pr ivada e entre 
contratos administ rat ivos e contratos de d irei to privado da 
Administração.228 

 

Entretanto, com a Reforma do Contencioso Administrat ivo de 

Portugal, pela Lei n. 15, de 2002229, a jurisdição administrativa passou a ter 

competência sobre todas as l ides que envolvessem responsabi l idade civi l  

extracontratual da Administração Públ ica, decorrente de atos de gestão 

pública ou de gestão privada. 

Dessa forma, competem à jurisdição administrat iva, em Portugal, as 

questões de responsabil idade por danos causados pela atividade legislativa e 

                                                 
226  GUALAZZI,  Eduardo Lobo Botelho. Just iça admin ist rat iva. São Paulo: Revista dos 

Tr ibunais,  1986, p.  72-73. 
227  ENTERRÍA, Eduardo Garc ia.  As t ransformações da just iça  administ rat iva:  da 

sind icab i l idade restr i ta  à p len itude jur isdic iona l. Be lo Hor izonte: Fórum, 2010, p .  42-
43. 

228  AMARAL,  Diogo Frei tas do;  ALMEIDA,  Már io  Aroso de. Grandes l inhas da reforma 
do contencioso admin ist rat ivo. 3 .  ed. Co imbra: Almedina,  2007, p.  34.  

229  Vár ias inovações foram fe i tas,  como, por exemplo, uni f icaram-se as ações sobre 
contratos,  responsabi l idade civ i l ,  possib i l idade de condenação da Administração à 
prat ica de atos,  cumulação de pedidos, introduzem-se as caute lares especi f icas e não  
especi f icas,  re força-se o processo de execução. AMARAL, Diogo Frei tas do;  
ALMEIDA, Már io Aroso de. Grandes l inhas da reforma do contencioso administ rat ivo. 
3.  ed. Coimbra:  Almedina, 2007, p.  5-6 .  
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judiciária, com exclusão dos casos de erro judiciário e ações de regresso 

contra magistrados.230 

Em Portugal, os confl i tos de jurisdição entre os tribunais 

administrativos e os tribunais judiciais são da competência de um tribunal 

misto: o Tribunal de Confl itos.231 

Pode-se afirmar que, em relação às matérias de competência do 

contencioso administrativo, a doutrina divide o assunto em dois sistemas, 

quais sejam, o absoluto e o moderado. Como bem expõe Marcos Afonso 

Borges sobre a divisão da competência do contencioso administrativo, 

 
a pr imeira,  denominada de s istema abso luto,  é  aquela que abrange 
todos os l i t íg ios em que a Administração é parte .  
A segunda caracter iza o sistema moderado,  em que os atos 
administra t ivos,  d i tos de “ impér io” (12)  são submetidos à 
aprec iação de órgão da administração e os denominados de “gestão”  
(13) à just iça comum. (gr i fo nosso) .232 

 

Nessa perspectiva, os atos de império são aqueles em que a 

Administração Pública faz uso de sua supremacia em relação ao administrado; 

já os atos de gestão são aqueles em que a Administração, ao administrar seu 

patrimônio, atua como o particular.233 

Dessa classificação depreende-se que as l ides que envolvem atos de 

império, regidos pelo direito público, devem ser julgadas pelos tribunais 

administrativos; já as l ides que envolvem atos de gestão devem ser julgadas 

pelos tribunais judiciais. 

No que se refere à matéria da competência da justiça administrativa 

no Brasil, entende-se que deveriam ser adotados os critérios ratione materiae 

                                                 
230  AMARAL,  Diogo Frei tas do;  ALMEIDA,  Már io  Aroso de. Grandes l inhas da reforma 

do contencioso admin ist rat ivo. 3 .  ed. Co imbra: Almedina,  2007, p.  36-37. 
231  CAETANO, Marcel lo.  Manual de d irei to administ rat ivo. 10.  ed. Coimbra: Almedina,  

2010, p.  28. 
232  BORGES, Marcos Afonso. Meios de invad ir  o ato administra t ivo no Brasi l .  Revista da 

Faculdade de Direi to da UFG,  Goiás,  v.  7,  n.  1-2,  p.  53-64, jan. /dez. 1983, p. 55.  
Disponível em: <ht tp: / / revis tas.ufg.br / index.php/revfd/ar t ic le/view/11423/7505>.  
Acesso em: 15 jun.  2013. 

233  Esta velha dist inção está em desuso desde o  f inal do século  passado por imprec isa,  
inexata e haver perd ido sua função pr imord ia l  (exclu ir  responsabi l idade do Estado pela 
prát ica dos pr imeiros [a tos de impér io ] ,  e admit i - la  para os segundos [a tos de gestão]) .  
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direi to administ ra t ivo. 22.  ed. São 
Paulo: Malheiros,  p .  413. 
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(aplicação do Direito Previdenciário) e ratione personae (presença do 

Insti tuto Nacional do Seguro Social,  autarquia federal,  como parte no 

processo). 

Assim, devem ser incluídas na competência da justiça administrativa 

previdenciária as questões relativas à anulação de atos administrativos nos 

pedidos de concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, excluídas 

as referentes aos contratos administrat ivos e ações relativas a imóveis de 

propriedade do Inst ituto Nacional do Seguro Social, as quais, por suas 

especificidades, devem permanecer na competência da just iça ordinária. 

Dessa forma entende Carlos da Rocha Guimarães: 

 
A razão dessa diversidade de posições se or ig ina de acharmos que 
os atos administ rat ivos,  em regra,  se apoiam em leis especí f icas que 
tratam de matér ia t íp ica de direi to púb l ico como: posturas,  l icenças,  
e vár ias outras mani festações do poder de pol íc ia administra t iva,  ao 
passo que os contra tos administ rat ivos,  a inda que tendo como 
conteúdo e f inal idade matér ia de di rei to públ ico,  têm também 
pela sua forma,  pelas suas c láusulas,  enf im pela maleabi l idade  
na sua formulação,  grande af in idade com os contratos de d ire i to  
pr ivado . (gr i fo nosso).234 

 

Assiste razão ao autor235 quando conclui ser conveniente a criação de 

justiça administrativa para apreciação dos atos administrativos e não para 

decisão de l ides que tenham como causa de pedir questões relativas a 

contratos da Administração Pública (incluídas as autarquias federais), pois 

esses, apesar de serem regidos pelo direito público, na maioria dos casos, 

exigem conhecimento de direi to civi l , notadamente do direito das obrigações 

e de responsabil idade civi l .  

Deve-se ressaltar, mais uma vez, ser evidente equívoco o 

entendimento de que a delegação de competência do Judiciário para os 

tribunais administrat ivos previdenciários viola o princípio da separação dos 

poderes estatais, porque isso decorre da leitura clássica da teoria da separação 

dos poderes, dissociada do contexto histórico em que foi concebida, sob a 

égide de um Estado l iberal, em que o Judiciário era visto como um Poder de 

                                                 
234  GUIMARÃES, Car los da Rocha. Contencioso administrat ivo.  I I  Congresso brasi le i ro de 

direi to administ ra t ivo,  1976. 10 p.  Rio de Janeiro: Imprensa Of ic ial ,  1976, p.  4-5.  
235  GUIMARÃES, Car los da Rocha. Contencioso administrat ivo.  I I  Congresso brasi le i ro de 

direi to administ ra t ivo,  1976. 10 p.  Rio de Janeiro: Imprensa Of ic ial ,  1976, p.  4.  
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segunda categoria, no qual o juiz era mero aplicador da lei, neutro e 

imparcial; não havia espaço para o Judiciário desempenhar papel garantidor 

de direitos fundamentais de milhares de cidadãos. 

Assim, com a remodelação do papel do Judiciário no Estado 

neoliberal, muitas ações, para defesa de novos direitos, foram ajuizadas nos 

tribunais em todo o mundo, e, no Brasil pós-consti tuinte de 1988, após o povo 

ter-se l ibertado do jugo de anos de ditadura, não poderia ser outro o quadro 

de descoberta de inst ituições democráticas por todas as classes sociais. 

Em outras palavras, houve crescente procura pela efetivação e 

concretização de direitos fundamentais, notadamente pelas inúmeras 

demandas decorrentes de relações de consumo e em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social, em matéria previdenciária. 

Destarte, nos últ imos anos, ocorreu aumento considerável do número 

de processos distribuídos na primeira instância da Justiça Federal, sobretudo 

nos juizados especiais federais, criados pela Lei n. 10.259, de 2001. 

 
O Centro Brasi le iro de Estudos e Pesquisas Jud iciais e  a Secretar ia  
de Reforma do Jud ic iár io (2007) rea l izaram uma invest igação ampla 
com levantamentos sobre os gargalos estruturais da pr imeira 
instânc ia da just iça.  O trabalho atual e oportuno levou o Conselho  
Nacional  de Just iça (CNJ) a propor um “pacto soc ia l”  para a 
reforma dos juizados. A pesquisa constatou que juizados especiais  
federais receberam 1,7 mi lhão de novos processos em 2004, 
enquanto a pr imeira instancia da Just iça Federal  protoco lou 960 
mi l  novas ações.  (gr i fo nosso).236 

 

O número excessivo de l i tígios em andamento na Justiça Federal tem 

como causa ação ou omissão dos órgãos estatais e o abuso do direito de 

recorrer pelo Poder Público (incluídas as autarquias federais), e contribui, de 

forma significativa, para a morosidade na prestação jurisdicional. 

 

                                                 
236  BOCHENEK, Antônio  César .  A interação entre t r ibuna is e democracia por meio  do 

acesso aos di rei tos e à just iça:  anál ise de experiência dos ju izados especia is federais 
cíve is brasi le i ros. 2012.  546 p.  Tese (Doutoramento em Dire i to ,  Just iça e Cidadania no 
Século XXI) .  Faculdade de Economia e Faculdade de Direi to da Universidade de  
Coimbra, Por tugal ,  2012. Sér ie  Monograf ias do CEJ,  v.  15, jan. /abr .  2013. Brasí l ia:  
Conselho da Just iça Federal ,  2013, 563 p. ,  p.  255. Disponíve l em: 
<ht tp: / /www2.cj f . jus.br/o js2/ index.php/mono/ar t ic le/v iew/1786/1747>. Acesso em: 15 
jul .  2013.  
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Assim, a retirada de questões que, hodiernamente, são decididas pela 

Justiça Federal em primeira instância, com seu redirecionamento aos tribunais 

administrativos previdenciários, contribuirá, de forma signif icativa, em 

relação às demandas em face do Instituto Nacional do Seguro Social,  para a 

redução da morosidade na prestação jurisdicional237, em razão da 

especialização dos julgadores dos tribunais administrativos, além do 

quantitativo de tais tribunais, muito maior que o de juizados especiais 

federais, sem grande custo para o Poder Público, pois integrantes da estrutura 

já existente do Insti tuto Nacional do Seguro Social.  

Também, como consectário lógico da criação da justiça 

administrativa previdenciária, haverá diminuição da quantidade de ações em 

andamento na justiça ordinária e, de forma posit iva, haverá mais tempo para 

os magistrados da justiça ordinária se dedicarem à análise de casos mais 

complexos. 

Por outro lado, a criação de contenciosos administrativos 

previdenciários, integrantes da estrutura do Instituto Nacional do Seguro 

Social, também em municípios do interior do País, facil i tará o acesso do 

segurado ou beneficiário da Previdência Social à justiça (administrativa), 

visto que, apesar do aumento significativo de juizados especiais federais, 

desde a sua criação pela Lei n. 10.259/2001, ainda há muitos municípios no 

interior do País que não dispõem de juizado especial federal.  Em tal situação, 

o segurado da Previdência Social, atualmente, pode ajuizar a ação perante a 

justiça estadual (art igo 109, § 3º, da Constituição da República de 1988), 

reconhecidamente mais morosa que a Justiça Federal. 

Conclui-se, assim, que a criação de contenciosos administrativos 

previdenciários, com aproveitamento da estrutura já existente do Instituto 

Nacional do Seguro Social,  contribuirá, significat ivamente, para a celeridade 
                                                 
237  A morosidade da just iça é um dos pr inc ipais fatores de v io lação dos d irei tos,  uma vez 

que retarda a solução do confl i to  àqueles que esperam por uma decisão. BOCHENEK, 
Antônio César.  A interação entre t r ibuna is e  democracia por meio  do acesso aos 
direi tos e à just iça :  anál ise de experiência dos juizados especia is  federais cíve is  
brasi le i ros. 2012.  546 p .  Tese (Doutoramento em Direi to,  Just iça e Cidadania no Século  
XXI) .  Faculdade de Economia e Faculdade de Dire i to da Univers idade de Coimbra,  
Portugal,  2012. Sér ie Monograf ias do CEJ, v.  15, jan. /abr.  2013. Brasí l ia:  Conselho da 
Just iça Federal ,  2013, 563 p. ,  p.  273. Disponível em:  
<ht tp: / /www2.cj f . jus.br/o js2/ index.php/mono/ar t ic le/v iew/1786/1747>. Acesso em: 15 
jul .  2013. 
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na prestação jurisdicional, com baixo custo para o Poder Públ ico, e facil i tará 

o acesso à just iça pelos beneficiários da Previdência Social, especialmente no 

interior do País. 

 

3.1.4 As l imi tações impostas ao contencioso administrat ivo 

No que diz respeito à possibil idade de impugnação dos atos 

administrativos na jurisdição administrativa, aplicam-se, nesse ponto, as 

mesmas l imitações impostas ao Poder Judiciário quando analisa atos 

administrativos i legais. 

Cabe registrar, aqui, que, embora os atos administrativos gozem de 

presunção de legalidade, muitas são as situações em que tais atos do Poder 

Público lesionam direitos individuais e coletivos. 

De fato, considera-se que, no Estado Democrát ico de Direito, os 

Poderes do Estado estão submetidos à lei em sentido formal238 e “ao Direito, 

abrangendo todos os valores inseridos expressa ou implicitamente na 

Constituição”239. Os atos administrativos não são, portanto, imunes ao 

controle exercido pelos tribunais judiciais e administrativos. 

Sucede que, antes da Constituição da República de 1988, para 

autores como José Cretella Júnior, excluía-se do controle judicial a análise do 

mérito dos atos do Poder Público, ou seja, a valoração dos motivos para a 

prática do ato, consubstanciados na oportunidade e conveniência na escolha 

do objeto do ato.240 

Por outro lado, é necessário ter em mente que o ato administrativo 

diferencia-se do ato jurídico comum por possuir alguns atr ibutos próprios 

                                                 
238  Na França, fa lar  em pr incíp io da legal idade signif ica fa lar ,  pr imordialmente,  em 

submissão à jur isprudência elaborada pelos órgãos de jur isdição administrat iva.  
BINENBOJM, Gustavo. Da supremacia do interesse público ao dever de 
proporcional idade:  um novo parad igma para o d i rei to administrat ivo.  Revista  de Dire i to  
da Procurador ia-Gera l do Estado do Rio de Janei ro,  Rio  de Janeiro ,  n.  59, p.  49-82,  
2005, p.  51. Disponível em: <ht tp: / /www.r j .gov.br /web/pge/exibeConteudo?art ic le-
id=769078>.  Acesso em: 15 jun.  2013. 

239  DI  PIETRO, Mar ia Sylvia Zanel la .  Inovações no di re i to  administra t ivo  brasi le i ro. 
Interesse Públ ico,  ano 6 ,  n.  30, p .  39-58, mar . /abr.  2005. Porto Alegre: Notadez, 2005,  
p.  47.  

240  Segundo e le,  a apreciação do méri to administra t ivo caber ia,  apenas, ao administrador,  
sob presunção de legi t imidade da “melhor escolha”.  CRETELLA JÚNIOR, José. Dos 
atos admin ist rat ivos especia is . 2.  ed. Rio de Janeiro:  Forense, 1995, p .  266. 
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como presunção de legalidade, autoexecutoriedade, imperatividade e 

exigibil idade.241 

Odete Medauar, em perspectiva conceitual moderna, afirma que o 

ato administrativo não deve ser tratado como manifestação de vontade do 

Estado, pois tal conceito poderia levar à ideia de “vontade” em sentido 

subjetivo, com afronta, assim, ao princípio da impessoalidade. 

Portanto, o ato administrativo expressa as decisões proferidas sob a 

luz da legalidade, por agentes estatais, para produzir efeitos jurídicos. 

Segundo Odete Medauar, o ato administrativo é 

 
um dos modos de expressão das decisões tomadas por órgãos e 
autor idades da Administ ração Públ ica,  que produz efe i tos jur íd icos,  
em especia l  no sent ido de reconhecer,  modi f icar,  ext inguir  d ire i tos 
ou impor restr ições e obr igações,  com observância da legal idade.242 

 

Em outros termos, o ato administrativo é aquele praticado por 

agentes públicos de qualquer dos Poderes do Estado, no exercício de atividade 

administrativa, com observância dos princípios da legalidade243, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Marcelo Caetano entende que não é cabível impugnação de atos 

administrativos perante os tribunais judiciais, a se levar em consideração a 

impossibil idade de o Poder Judiciário intervir nos atos da Administração 

Pública, notadamente por ser outro Poder do Estado.244 

Continua o autor: 

 
Mas para que os tr ibunais jud ic iais,  por sua vez, mantivessem o 
poder judic ia l  era necessár io que pudessem juntar à faculdade e 
declarar ou def inir  o d irei to,  a autor idade coerci tiva necessár ia para 
impor a execução das suas sentenças. Ora, os meios de coação 
pertencem à Administração:  os tr ibunais judic ia is não têm poder 

                                                 
241  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direi to administ ra t ivo.  22. ed. São 

Paulo: Malheiros,  2007, p.  403.  
242  MEDAUAR, Odete. Di rei to administ ra t ivo  moderno. 14 .  ed. São Paulo: Revista  dos 

Tr ibunais,  2010, p.  140.  
243  Daí resulta o pr incíp io  da legal idade, segundo o qual nenhum órgão ou agente da 

Administração Públ ica tem a faculdade de prat icar actos que possam contender com 
interesses alhe ios senão em vir tude de uma norma gera l  anter ior .  CAETANO, Marcel lo .  
Manual de di rei to  admin ist rat ivo. 10.  ed. Co imbra: Almedina, 2010, p.  31. 

244  CAETANO, Marcel lo.  Manual de d irei to administ rat ivo. 10.  ed. Coimbra: Almedina,  
2010, p.  31.  
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para coagir  os órgãos da Administ ração Públ ica se estes não 
acatarem as suas decisões. De modo que f icar íamos perante uma 
grave si tuação,  negat iva simultaneamente dos poderes 
administrat ivo e judic ia l .  Se o Poder Administrat ivo t iver os 
seus própr ios t r ibunais,  tudo se conci l ia  e ordena.  (gr i fo  
nosso).245 

 

Impõe-se, assim, concordar com a conclusão da citação acima, uma 

vez que são conhecidas as dificuldades práticas para se compelir a 

Administração a cumprir as decisões judiciais, e, em muitos casos, a 

imposição de multa, chamada astreintes, é a única medida capaz de compelir 

a Administração Pública a cumprir a obrigação em que condenada. 

Portanto, é conveniente que a Administração Pública tenha seus 

próprios tribunais. 

No entendimento de Marcello Caetano, determinada categoria de 

atos não é suscetível de controle judicial, qual seja, a dos atos polí t icos e 

técnicos, uma vez que não são regulados por lei e não podem ser objeto de 

anulação (cessação de efeitos jurídicos).246 

Cabe frisar que, na França, o Conselho de Estado, desde o século 

XIX, desenvolveu firme jurisprudência sobre os l imites da jurisdição 

administrativa, com exclusão do seu exame dos “atos de governo” e dos “atos 

de pura administração”.247 

Importante salientar, também, que, na Espanha, com a Lei de 

Santamaría de Paredes, de 1888, se substituiu o “sistema de l istagem” de 

competência por “cláusula geral”. No entanto, a referida lei estabeleceu que 

alguns atos administrativos eram imunes ao controle do tr ibunal 

administrativo, quais sejam, atos derivados do poder regulamentar, atos 

polít icos e atos discricionários. Segundo Eduardo Garcia Enterría, essa 

                                                 
245  CAETANO, Marcel lo.  Manual de d irei to administ rat ivo. 10.  ed. Coimbra: Almedina,  

2010, p.  37.  
246  CAETANO, Marcel lo.  Manual de d irei to administ rat ivo. 10.  ed. Coimbra: Almedina,  

2010, p.  30-31.  
247  BINENBOJM, Gustavo. Uma teor ia do dire i to admin ist rat ivo. Rio de Janeiro: Renovar,  

2006, p.  14.  
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legislação, lamentavelmente, se manteve por setenta anos, até o advento da 

Lei Jurisdicional de 1956.248 

Nessa l inha, atualmente, na Espanha, um ato normativo (decreto) de 

1998 autoriza os tribunais administrativos a julgarem todos os atos 

governamentais, ações que garantam a proteção dos direitos fundamentais e 

ações de reparação de danos.249 

Hodiernamente, em alguns países da União Europeia250, não há 

nenhuma exceção ao controle da legalidade dos atos da Administração 

Pública; em tais países, nenhum ato administrativo está isento da fiscalização 

judicial.  

Os atos administrativos regulamentares seriam imunes à apreciação 

judicial, pois somente atos individualizados de aplicação concreta causariam 

lesão, e a aprovação do regulamento pressupõe “ato de governo”. Essa 

imunidade privi legiaria a agressão causada por regulamentos i legais.251 

Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto252, a parte discricionária 

do ato administrat ivo é a valoração dos motivos, entre os quais a 

oportunidade e a escolha do objeto.253 

                                                 
248  ENTERRÍA, Eduardo Garc ia.  As t ransformações da just iça  administ rat iva:  da 

sind icab i l idade restr i ta  à p len itude jur isdic iona l. Be lo Hor izonte: Fórum, 2010, p .  42-
55. 

249  OBSERVATORY FOR INSTITUTIONAL AND LEGAL CHANGES OF THE 
UNIVERSITY OF LIMOGES. Admin ist rat ive Just ice in Europe. Tradui t  par Adam 
Warren. 1è r e .  Édit ion.  Presses Univers i ta ires de France, 2007, ISBN 978-2-13-056041-8,  
p.  53.  

250  Dinamarca, Hungr ia,  I r landa e Letônia.  OBSERVATORY FOR INSTITUTIONAL AND 
LEGAL CHANGES OF THE UNIVERSITY OF LIMOGES. Admin ist rat ive Just ice in  
Europe. Traduit  par Adam Warren. 1è r e .  Édi t ion.  Presses Universi ta ires de France, 2007,  
ISBN 978-2-13-056041-8, p.  52.  

251  ENTERRÍA, Eduardo Garc ia,  As t ransformações da just iça  administ rat iva:  da 
sind icab i l idade restr i ta  à p len itude jur isdic iona l. Be lo Hor izonte: Fórum, 2010, p .  52-
53. 

252  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Tribunais admin ist rat ivos para o contro le da 
legal idade dos atos do poder púb l ico na Repúbl ica Federat iva do Brasi l ( tese de 
docência).  Rio de Janeiro: Borso i,  1971,  p.  48-49. 

253  O poder de esco lha, característ ico do poder d iscric ionár io,  re lac iona-se com o “se” e  
com o “como” da ação administra t iva ou com ambos. O Poder de e le ição entre prat icar  
ou de ixar de prat icar determinado ato (esco lha quanto ao “se”)  expr ime a margem 
mínima de poder  d iscr ic ionár io.  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Tr ibunais 
admin ist rat ivos para o contro le da legal idade dos atos do poder públ ico na Repúbl ica  
Federat iva do Brasi l ( tese de docência).  Rio  de Janeiro:  Borso i,  1971,  p .  100.  
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Daí ocorrerá nul idade do ato discricionário quando não existirem os 

motivos apontados para a sua prática, ou se se apontar motivo falso, errôneo, 

putativo ou inexistente. 

 
Assim, ser ia possível  af i rmar que o Poder Judiciár io  não pode 
promover o contro le do mér i to administrat ivo,  no sent ido de não 
poder se intrometer em questões administ rat ivas de 
conveniência e opor tunidade propr iamente di tas; poderá,  
contudo, fazer o contro le no méri to administra t ivo, no sent ido de 
que está leg i t imado a real izar o contro le da val idade formal e  
substancia l  das dec isões d iscr ic ionár ias,  mesmo que para isso 
tenha de anal isar a escolha que fo i  rea l izada pela Administração 
Públ ica.  (gr i fo nosso).254  
 
 

De outro lado, nos Estados Unidos da América, além do autocontrole 

dos atos administrat ivos por parte da Administração, há, ainda, a “execução 

da vontade do Estado por via judiciária”; isso ocorre em razão da cláusula de 

due process of law, segundo a qual o Poder Judiciário pode examinar,  

amplamente, os atos administrativos discricionários, para afastar possíveis 

desvios no exercício do poder de polícia da Administração Pública.255 

 
Segundo um sistema de Dire i to Administra t ivo amer icano, o 
c idadão que for  lesado por ato  governamental  i r regular  deve dispor  
de um recurso. Para que esse recurso produza a lgum efe i to,  deve ser  
levado ao ju lgamento de algum órgão inteiramente independente da 
administração at iva.  Nos países de D.  consuetudinário ,  esse recurso 
é trad ic ionalmente apresentado aos tr ibunais de Just iça comuns.256 

 

No Brasil,  apesar de se adotar o sistema de controle jurisdicional 

dos atos administrat ivos originário da Inglaterra e aperfeiçoado nos Estados 

Unidos da América, segundo o qual todos os atos administrativos se 

submetem à jurisdição da justiça comum, não é cabível o controle judicial da 

                                                 
254  MAFFINI,  Rafael.  Discr ic ionar iedade administ rat iva: contro le  de exercíc io e  contro le  

de atr ibuição. Revista da Procurador ia-Gera l do Municíp io de Juiz de Fora – RPGMJF,  
Belo Hor izonte,  ano 2,  n.  2,  p.  257-271, jan. /dez. 2012, p.  260. Disponível em:  
<http :/ /www.pj f.mg.gov.br/pgm/revista2012.php>. Acesso em: 15 ago.  2013. 

255  CRUZ, Maria da Penha Almeida.  As garant ias jur isdic ionais dos administrados no 
direi to const i tuc ional norte-americano e brasi le iro.  I I  Congresso Brasi le i ro de Dire i to  
Admin ist rat ivo,  1976, 18 p.  Rio de Janeiro: Imprensa Of ic ial ,  1976, p.  6 .  

256  CRUZ, Maria da Penha Almeida.  As garant ias jur isdic ionais dos administrados no 
direi to const i tuc ional norte-americano e brasi le iro.  I I  Congresso Brasi le i ro de Dire i to  
Admin ist rat ivo,  1976, 18 p.  Rio de Janeiro: Imprensa Of ic ial ,  1976, p.  8 .  
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discricionariedade administrativa propriamente dita; entretanto, esse controle 

é feito de forma indireta.257 

Logo, pode-se afirmar que não cabe controle judicial da 

conveniência e oportunidade do ato administrativo; no entanto, cabe controle 

judicial dos l imites da conveniência e oportunidade na prática do ato, pois 

toda atuação estatal está sujeita à ordem jurídica e, assim, ao controle 

jurisdicional da observância de tal  submissão.258 

Por outro lado, entende-se que, nos atos administrativos 

discricionários, é possível o controle judicial dos motivos, da finalidade e da 

causa do ato, tais são os l imites ao exercício da discrição administrativa.259 

Com o surgimento do Estado Democrático de Direito, a atividade da 

Administração Pública, além de observar o princípio da legalidade, deve 

pautar-se pela ordem jurídica como um todo, notadamente pelos princípios 

constitucionais, instrumentos de conformação do conteúdo da decisão 

discricionária.260 Essa obediência à ordem jurídica é o que se denomina 

juridicidade administrat iva. 

Portanto, não há mais espaço para se excluírem os atos 

discricionários do controle judicial, seja pela jurisdição ordinária seja pela 

jurisdição administrativa, com base na premissa da l iberdade decisória do 

                                                 
257  É o Poder Judic iár io que exerce o contro le do ato administ rat ivo,  mas, no entanto ,  a sua 

competência se restr inge ao contro le da legal idade ou legi t imidade do ato.  Não lhe cabe 
entrar no mér i to,  no motivo do ato administ ra t ivo que é prerrogat iva do execut ivo.  
Temos, pois,  um l imi te  de contro le,  no sent ido de só examiná- lo sob o pr isma da  
legal idade. CRUZ, Maria da Penha Almeida. As garantias jur isdic ionais dos 
administrados no dire i to const i tucional norte-americano e brasi le iro.  I I  Congresso  
Brasi le iro de Dire i to Admin ist rat ivo,  1976,  18 p.  Rio de Janei ro: Imprensa Of ic ial ,  
1976, p.  6.  

258  MAFFINI,  Rafael.  Discr ic ionar iedade administ rat iva: contro le  de exercíc io e  contro le  
de atr ibuição. Revista da Procurador ia-Gera l do Municíp io de Juiz de Fora – RPGMJF,  
Belo Hor izonte,  ano 2,  n.  2,  p.  257-271, jan. /dez. 2012, p.  260. Disponível em:  
<http :/ /www.pj f.mg.gov.br/pgm/revista2012.php>. Acesso em: 15 ago.  2013. 

259  Não há como correr -se de erronias na matér ia sem se aperceber que a discr ic ionar iedade 
na regra de d ire i to é apenas uma suposição, pois só i r rompe ante o caso concreto ,  só se 
revela e se d imensiona a vis ta dele e que,  de conseguinte,  o  juiz necessita  invest igar os 
fa tos prec isamente para afer ir  se exist ia,  in  casu,  rea l  consonância entre aqui lo que a 
le i  t inha em conta e em mira e aqui lo que o  ato  efetuou. MELLO, Celso Antônio  
Bandeira de. Curso de direi to admin ist rat ivo.  22. ed. São Paulo : Malheiros,  2007, p.  
957. 

260  BINENBOJM, Gustavo. Uma teor ia do dire i to admin ist rat ivo. Rio de Janeiro: Renovar,  
2006, p.  206-207.  
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administrador público, que o deixaria imune à ingerência da atuação 

jurisdicional. 

Nesse sentido, Odete Medauar261 ressalta que o contraponto clássico 

entre legalidade e mérito encontra-se atenuado hodiernamente. 

Na União Europeia, a f iscal ização da motivação dos atos 

administrativos apresenta peculiaridades sempre que a autoridade exerce 

poderes discricionários. Em alguns Estados (Alemanha, Áustria, Dinamarca, 

Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Ir landa, Letônia, Li tuânia, 

Portugal e Eslovênia), a fiscalização dos atos discricionários pelos tribunais 

administrativos varia de acordo com o âmbito dos poderes das autoridades 

administrativas.262 

Para Felipe Dalenogare Alves, esse controle do mérito 

administrativo deve ser feito com base nos princípios constitucionais, e não 

se estará, de forma alguma, substi tuindo o administrador público em tal 

controle, nem afrontando o princípio da separação dos poderes estatais.263 

Dessa forma, entende-se inexistir discrição pura ou não controlável 

pela justiça ordinária ou administrativa, uma vez que o agente públ ico é l ivre 

                                                 
261  MEDAUAR, Odete.  Direi to administ ra t ivo  moderno. 14 .  ed. São Paulo: Revista  dos 

Tr ibunais,  2010, p.  116.  
262 Assim, atos emi t idos no exercíc io de poderes d iscric ionár ios são passíve is de restr ição,  

contro le l imitado pelos tr ibunais administra t ivos.  Excepcionalmente,  a ausência de 
f iscal ização de atos d iscr ic ionár ios pode ser  notada, como na Dinamarca ou na 
Eslovênia,  onde a presunção é que as autor idades que exercem poderes discr ic ionár ios 
são compromet idas com a legal idade.  De modo contrário,  na Letônia,  os tr ibunais 
administra t ivos f isca l izam extensivamente os atos discr ic ionár ios;  de forma simi lar ,  em 
Portugal,  a d ist inção entre poderes discr ic ionár ios e poderes de remissão tende a se 
tornar turva,  ocasionando di ferenças menos perceptíve is na escala dos poderes de 
f iscal ização judic ia l .  ( t radução nossa).  O texto em l íngua estrangeira é: “Thus, acts 
issued in the exerc ise o f d iscret ionary powers are subject to restra ined,  l imi ted contro l  
by the administrat ive cour ts.  Except ional ly,  an absence o f overs ight over d iscret ionary 
acts can be noted, as in Denmark or Slovenia,  where the presumption is that author i t ies  
exerc is ing discret ionary powers are compliant wi th legal i ty.  Converse ly,  in Latv ia,  the 
administra t ive cour ts enqui re extensive ly into  d iscret ionary acts;  s imi lar ly,  in Portugal,  
the d is t inct ion between discret ionary powers and powers o f remi t  is  tending to become 
blurred, lead ing to less marked d i f ferences in the degree o f jud ic ial  powers o f review”.  
OBSERVATORY FOR INSTITUTIONAL AND LEGAL CHANGES OF THE 
UNIVERSITY OF LIMOGES. Admin ist rat ive Just ice in Europe. Tradui t  par Adam 
Warren. 1è r e .  Édit ion.  Presses Univers i ta ires de France, 2007, ISBN 978-2-13-056041-8,  
p.  64.  

263  ALVES,  Fel ipe Dalenogare. O contro le jur isdic ional do méri to do ato administra t ivo  
frente aos pr incípios const i tucionais.  Orbis Revista Cient í f ica do Curso de Dire i to da 
Faculdade CESREI de Campina Grande,  Paraíba, v.  2,  n.  1,  p.  1-18, 2011, p.  14. 
Disponível em: <http :/ /www.cesrei .com.br/o js/ index.php/orb is/ar t ic le /v iew/35>. Acesso 
em: 21 jun.  2013.  
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apenas para alcançar a tutela efetiva do direito fundamental e o interesse 

público. No que se refere ao interesse público, existirá desvio de poder toda 

vez que o administrador público atuar com finalidade distinta da perseguida 

pela lei , qual seja, a satisfação do referido interesse público. 

Ressalte-se que, quanto à discricionariedade técnica, caracterizada 

pelo emprego das noções e métodos próprios de várias ciências, artes ou 

disciplinas, em função preparatória ou instrumental, quanto ao exercício da 

ação administrativa, embora a técnica delimite os caminhos a seguir, ainda 

assim, a escolha de um caminho envolve juízo de conveniência e de 

oportunidade, sempre orientado pelo interesse público.264 

De qualquer modo, ensina Cássio Cavall i265 que há deficiência 

cognitiva que dificulta a sindicabil idade jurisdicional do ato administrativo 

amparado na técnica. 

Releva ressaltar, ainda, que a discricionariedade não deve ser 

confundida com a expressão “conceitos jurídicos indeterminados”266, 

especialmente porque os conceitos jurídicos indeterminados exigem que se 

faça juízo de interpretação em cada caso concreto pelo administrador público, 

quando aplicada a regra legal em que está inserido o conceito jurídico 

indeterminado. 

                                                 
264  CAVALLI,  Cássio.  O Controle da discr ic ionar iedade administra t iva e a 

discr ic ionar iedade técnica. Revista de Dire i to  Admin ist rat ivo,  Rio de Janeiro,  n.  251, p.  
61-76, 2009,  p.  74. Disponíve l em:  
<ht tp: / /b ib l iotecad igi ta l . fgv.br /o js / index.php/rda/art ic le /view/7528/6041>. Acesso em:  
20 nov.  2013.  

265  CAVALLI,  Cássio.  O Controle da discr ic ionar iedade administra t iva e a 
discr ic ionar iedade técnica. Revista de Dire i to  Admin ist rat ivo,  Rio de Janeiro,  n.  251, p.  
61-76, 2009,  p.  75. Disponíve l em:  
<ht tp: / /b ib l iotecad igi ta l . fgv.br /o js / index.php/rda/art ic le /view/7528/6041>. Acesso em:  
20 nov.  2013.  

266  Os conceitos jur íd icos indeterminados, segundo Eros Roberto Grau,  são aqueles “cujos 
termos são ambíguos ou imprec isos - especia lmente imprec isos - ,  razão pela qual  
necessitam ser completados por quem os apl ique”.  Ser iam exemplos de conceitos 
jur íd icos indeterminados a lgumas expressões costumeiramente encontradas em normas 
const i tucionais e legais de atr ibuição de competência,  ta is como interesse púb l ico,  
urgência,  notór io saber ,  i l ibada conduta,  re levância,  iminente per igo públ ico,  entre  
tantos outros.  MAFFINI,  Rafael.  Discr ic ionar iedade administ rat iva: contro le de 
exercício e contro le de atr ibuição. Revista da Procuradoria-Geral do Municíp io de Ju iz 
de Fora – RPGMJF,  Be lo Hor izonte,  ano 2,  n.  2,  p.  257-271, jan. /dez. 2012, p.  260.  
Disponível em: <ht tp: / /www.pj f.mg.gov.br /pgm/revista2012.php>. Acesso em: 15 ago.  
2013. 
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Assim, é inquestionável que os conceitos jurídicos indeterminados 

são, em princípio, suscetíveis de exame judicial  quanto à correção ou 

incorreção de sua aplicação, ou da subsunção do caso concreto no preceito 

abstrato, pois só existirá uma única aplicação certa. 

Ensina Eduardo Garcia Enterría: 

 
Mas, o  fator  mais relevante para o  término da exceção imprec isa da 
discr ic ionar iedade fo i  a separação de sua ap l icação da técnica 
interpretat iva empregada nos denominados “conceitos jur ídicos 
indeterminados” ,  com os quais se confund ia,  t radic ionalmente,  o  
concei to de d iscr ic ionar iedade, e que são conceitos objet ivos cuja  
apl icação acaba sendo necessar iamente cont ro lável,  como são em 
todas as demais jur isdições.267 

 

De outro lado, a discricionariedade permite que o administrador 

público faça juízo de valor na escolha de uma entre várias formas de ação 

legalmente previstas, aquela que melhor atenda ao interesse público.268 

Daí se percebe que a discricionariedade tem como parâmetro a 

realização do bem comum, e não de interesses de grupos econômicos que, em 

alguns casos, são os beneficiados pelo desvio de finalidade na gestão dos 

órgãos públicos e que, pelo argumento da impossibilidade de controle judicial  

da discricionariedade, poderiam agir impunemente. 

Com base nessa perspectiva, o controle da legalidade dos atos 

discricionários, objeto do contencioso administrativo, pode ser feito mediante 

a aplicação dos princípios constitucionais269 explícitos e implícitos, entre os 

                                                 
267  ENTERRÍA, Eduardo Garc ia.  As t ransformações da just iça  administ rat iva:  da 

sind icab i l idade rest r i ta à p leni tude jur isdic iona l. Be lo Hor izonte:  Fórum, 2010, p.  56.  
268  Do voto  condutor do rela tor,  extrai -se a seguinte passagem: Em outros termos: a  

autor idade administra t iva está autor izada a atuar  discr ic ionar iamente apenas, única e 
exclusivamente,  quando norma jur íd ica vál ida expressamente a e la atr ibuir  essa l ivre  
atuação. Ins is to em que a discr ic ionar iedade resul ta  de expressa atr ibuição normativa à 
autor idade administra t iva,  e não da c ircunstânc ia de serem ambíguos, equívocos ou 
suscetíve is de receberem especi f icações d iversas os vocábulos usados nos textos  
normat ivos,  dos quais resultam, por obra da interpretação,  as normas jur íd icas.  Comete 
erro quem confunde discr ic ionar iedade e interpretação do direi to.  BRASIL. Supremo 
Tr ibunal Federa l .  Recurso Ordinár io em Mandado de Segurança n.  24.699/DF .  Pr imeira 
Turma. Relator :  Minist ro Eros Grau, Brasí l ia,  DF, julgado em 30 nov. 2004, decisão 
pub l icada em Diár io  da Just iça da União em 1 ju l .  2005. Disponível em: 
<http :/ /www.st f. jus.br/portal /d iar ioJust ica/verDiarioProcesso.asp?numDj=125&dataPub
l icacaoDj=01/07/2005&inc idente=2180181&codCapitu lo=5&numMater ia=21&codMater i
a=2>. Acesso em: 14 out.  2013.  

269  Com efei to,  os pr incíp ios const i tucionais gerais,  como o da igualdade,  o do Estado de 
Dire i to ,  o da proporcional idade, e,  a inda, os pr incípios setor ia is da Administração 
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quais o da motivação dos atos administrativos270, o da proporcionalidade e o 

da segurança jurídica. 

Como ressaltado por Diogo de Figueiredo Moreira Neto, 
 

 
o pr incíp io da motivação é instrumenta l  e consequente do pr incípio  
do devido processo da le i  (ar t .  5º ,  LIV, CF),  tendo necessár ia  
apl icação às decisões administra t ivas e às decisões judic iár ias,  
embora se encontre também, de modo implíc i to,  no devido processo 
de elaboração das normas legais,  no sent ido amplo (c f.  ar ts.  59 a 69 
da Const i tu ição Federal e os diversos regimentos das casas 
legis lat ivas).271 

 

Registre-se que, com base no princípio da segurança jurídica, é 

possível tutelar expectativas legítimas dos cidadãos, além de se impedir que a 

Administração Pública anule atos assecuratórios de direitos, decorridos mais 

de cinco anos de sua prática, salvo comprovada má-fé (artigo 54 da Lei n. 

9.784/1999).272 

De fato, a segurança jurídica é um limite ao poder de autotutela da 

Administração Pública. Logo, o desfazimento dos atos, das normas ou das 

decisões administrat ivas i legais, após o decurso do lustro legal, se tiverem 

produzido efeitos favoráveis aos administrados, atualmente, depende de 

processo judicial prévio. 

Segundo Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva, o Direito alemão é 

orientado pelo princípio da confiança legítima, atrelado à dimensão subjetiva 

da boa-fé baseada nos direitos fundamentais, e derivado do Estado de Direito; 

na França, o princípio da segurança jurídica está associado ao princípio da 

irretroatividade da norma jurídica e ao respeito aos direi tos adquir idos; no 

                                                                                                                                                         
Públ ica,  consagrados na cabeça do art .  37 da Const itu ição Federal de 1988, cada vez  
mais são instrumentos de conformação do conteúdo da dec isão d iscr ic ionár ia,  que,  
invar iave lmente,  proporciona ao ju iz uma ingerênc ia crescente sobre aqui lo que se 
convencionou chamar de mér i to administrat ivo.  BINENBOJM, Gustavo.  Uma teor ia do 
direi to administ ra t ivo. Rio  de Janeiro : Renovar ,  2006, p.  207.  

270  Expressamente prevista entre os pr incípios informadores da atuação da Administ ração 
Públ ica no ar t .  2º  da Le i  n.  9.784/99 (a Lei do Processo Administrat ivo Federa l) .  

271  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do di rei to públ ico. Rio de Janeiro:  
Renovar,  2006, p .  290.  

272  BINENBOJM, Gustavo. Uma teor ia do dire i to admin ist rat ivo. Rio de Janeiro: Renovar,  
2006, p.  179.  
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Direito britânico, a segurança jurídica está relacionada com a proteção das 

expectativas legítimas.273 

Entende-se que não há menção expressa ao princípio da confiança 

legít ima no texto da Constituição da República de 1988; porém, este decorre 

da ideia de Estado de Direito274, é consectário lógico de outros princípios 

como a segurança jurídica e a boa-fé. No Direito brasileiro, aquele princípio é 

tratado como sinônimo do princípio constitucional da segurança jurídica; já 

no Direito alemão é denominado “Princípio da Proteção à Confiança”, e no 

Direito da União Europeia, “Princípio da Proteção à Confiança Legítima”.275 

A origem de tal princípio da proteção à confiança, no direito 

comparado, é o leading case do Tribunal Administrat ivo de Berl im, de 1956. 

Cabe, aqui, registrar que o caso histórico tratava da anulação do ato 

de concessão de pensão à viúva de funcionário, caso ela se transferisse de 

Berlim Oriental, onde morava, para Berlim Ocidental; após ter-se mudado e 

recebido durante um ano o benefício, este foi cancelado, ao argumento de que 

a sua concessão fora i legal, o que era verdade. Além de se suspender o 

pagamento do benefício, cobraram-se os valores que já haviam sido pagos. 

Posteriormente, a questão foi levada ao Tribunal Administrativo 

Superior de Berlim, que aplicou a técnica da ponderação entre os princípios 

                                                 
273  O direi to administra t ivo europeu,  que inf luenc ia cada vez mais os s is temas nac ionais 

europeus, realça o  pr incípio  da confiança legí t ima de or igem a lemã. SILVA,  Ricardo 
Per l ingeiro Mendes da.  A just iça administrat iva brasi le ira comparada. Revista CEJ,  
Brasí l ia,  Ano XVI,  n.  57, p.  6-18, maio /ago. 2012, p.  11-12.  Disponível em: 
<http :/ /www2.cj f . jus.br /o js2/ index.php/revcej /ar t icle /viewFi le/1646/1593>. Acesso em: 
15 ago. 2013.  

274  Do pr incíp io do Estado de Dire i to def luem vár ios outros,  que formam o signi f icado de 
Estado de Dire i to .  Segundo or ientação do STF, são resumidos em c inco formas de 
mani festação: a)  legal idade ou jur id ic idade, no sent ido de que o Estado se encontra 
submisso à ordem jur íd ica que lhe é inerente; b)  submissão do Estado a mecanismos de 
contro le e responsabi l ização;  c)  separação das funções estata is;  d)  submissão do Estado 
aos d irei tos e garant ias fundamentais;  e)  segurança jur íd ica.  MAFFINI,  Rafael da Cás.  
Princíp io da proteção substanc ia l  da conf iança no direi to admin ist ra t ivo brasi le i ro. 
2005. 253 f.  Tese (Doutorado em Direi to) .  Faculdade de Dire i to.  Universidade Federa l  
do Rio Grande do Sul.  Porto Alegre,  Rio Grande do Sul,  2005, p.  234. Disponíve l em:  
<http :/ /www. lume.ufrgs.br/handle/10183/5220>. Acesso em: 18 jul .  2013. 

275  COUTO E SILVA, Almi ro do. O pr incípio  da segurança jur íd ica (proteção à conf iança)  
no direi to púb l ico brasi le iro e o direi to da administração púb l ica de anular seus 
própr ios atos administrat ivos: o  prazo decadencia l  do ar t .  54 da le i  do processo 
administra t ivo da União (Le i nº  9.784/99).  Revista da Procuradoria-Geral do Estado do 
Rio Grande do Sul,  Porto Alegre,  Rio Grande do Sul,  p.  33-75, 2003, p .  33. Disponíve l  
em: <http :/ /www.pge.rs.gov/upload/revista_pge_57_sup.pdf > .  Acesso em: 18 nov.  
2013. 
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constitucionais e decidiu que o princípio da proteção à confiança deveria 

prevalecer sobre o princípio da legalidade.276 

Se, por um lado, a previsão de decadência contra a Administração 

Pública, na Lei do Processo Administrativo Federal (Lei n. 9.784, de 1999), é 

indicada como fundamento da proteção jurídica baseada na boa-fé objetiva277, 

no Brasil , o princípio da proteção à confiança não foi  expressamente 

posit ivado; porém, tal princípio tem campo muito amplo de aplicação 

jurisprudencial nos direitos administrativo e constitucional. 

Nesse sentido as l ições de Gustavo Binenbojm: 

 
Na seara do direi to administrat ivo,  há precedentes jur isprudencia is  
no sent ido da val idação ( i )  de cursos super iores real izados por 
força de l iminares poster iormente cassadas e ( i i )  de atos prat icados 
por servidores invest idos poster iormente em seus cargos; só 
recentemente o  Supremo Tr ibunal Federa l  qual i f icou a segurança 
jur íd ica como pr incíp io const i tuc ional  (pr incípio da pro teção da 
conf iança),  decorrente da cláusula do Estado de Direi to,  que 
poder ia ser  ponderado com o pr incíp io da legal idade,  
recomendando, em mui tos casos, a  subsistênc ia do ato 
administra t ivo v ic iado ou ao menos a val idação de seus efe i tos 
pretér i tos.278 

 

Nessa l inha de raciocínio, a proteção à confiança surge como 

garantia do indivíduo frente à Administração Pública, l igada ao princípio da 

segurança jurídica e ao Estado de Direito. 

Portanto, relevante que, nos casos em que ocorram confl i tos entre o 

princípio da proteção à confiança e o princípio da legalidade administrativa, o 

juiz da justiça comum ou administrativa aplique a técnica da ponderação entre 

                                                 
276  COUTO E SILVA, Almi ro do. O pr incípio  da segurança jur íd ica (proteção à conf iança)  

no direi to púb l ico brasi le iro e o direi to da administração púb l ica de anular seus 
própr ios atos administrat ivos: o  prazo decadencia l  do ar t .  54 da le i  do processo 
administra t ivo da União (Lei n.  9 .784/99).  Revista da Procurador ia-Geral do Estado do 
Rio Grande do Sul,  Porto Alegre,  Rio Grande do Sul,  p.  33-75, 2003, p .  39. Disponíve l  
em: <http :/ /www.pge.rs.gov/upload/revista_pge_57_sup.pdf > .  Acesso em: 18 nov.  
2013. 

277  Essa regra se ap l ica a toda at iv idade administrativa de cunho decisór io da 
Administração Públ ica Federal ,  e não apenas a atos administra t ivos internos a um 
processo administrat ivo .  MAFFINI ,  Rafael  da Cás. Princípio da pro teção substancia l  
da conf iança no di re i to administ ra t ivo brasi le i ro. 2005. 253 f.  Tese (Doutorado em 
Dire i to) .  Faculdade de Direi to.  Univers idade Federal  do Rio Grande do Sul.  Porto  
Alegre,  Rio Grande do Sul,  2005, p.  119. Disponível em: 
<http :/ /www. lume.ufrgs.br/handle/10183/5220>. Acesso em: 18 jul .  2013. 

278  BINENBOJM, Gustavo. Uma teor ia do dire i to admin ist rat ivo. Rio de Janeiro: Renovar,  
2006, p.  185.  



111 
 

tais princípios, notadamente nas demandas em que a revogação de atos 

administrativos viole a moralidade e a boa-fé, que devem preponderar nas 

relações entre o Estado e o cidadão. 

Por fim, traçados os pontos polêmicos dos l imites de controle dos 

atos da Administração Públ ica pela justiça ordinária ou administrativa, a 

serem observados pela justiça administrat iva previdenciária no modelo ora 

proposto, serão anal isados, no próximo capítulo, o devido processo legal na 

jurisdição administrativa, a fixação da competência da justiça administrativa 

e o procedimento da jurisdição administrativa. 
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CAPÍTULO 4 

 
4.1 O DEVIDO PROCESSO LEGAL E O CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

 

4.1.1 O pr incíp io do devido processo legal  

A atividade jurisdicional tem como postulado o princípio do devido 

processo legal, o qual informa todos os demais princípios do processo. 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, princípio pode ser 

definido como 

 
mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro al icerce de le,  
d isposição fundamental  que se ir rad ia sobre di ferentes normas 
compondo-lhes o  espír i to e serv indo de cr i tér io para sua exata 
compreensão e intel igênc ia,  exatamente por def inir  a  lógica e a 
racional idade do sistema normat ivo,  no que lhe confere a tônica e 
lhe dá sent ido harmônico.279 

 

Dessa forma, os princípios são axiomas do Direito em termos da 

objetivação de certos valores sócio-polít icos que devem direcionar as 

atividades dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.280 

Sabe-se que a Constituição da República de 1988 foi a primeira 

Constituição brasileira a prever, expressamente, o princípio do devido 

processo legal, no inciso LIV do artigo 5º, ao estabelecer que “ninguém será 

privado da l iberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.  

A origem do princípio do devido processo legal ou due process of 

law se deu na Inglaterra, no artigo 39 da Magna Carta do Rei João Sem-Terra, 

em 1215, o qual atingiu seu ponto alto na Constituição dos Estados Unidos da 

América, de 1787, em decorrência da Emenda n. 5, de 1789, que garantiu a 

                                                 
279  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direi to administ ra t ivo.  22. ed. São 

Paulo: Malheiros,  2007, p.  450-451.  
280  “A norma é uma medida de comportamento para se chegar  a um dest ino,  mas que se 

pode perder no caminho. O pr incíp io é um valor,  perene, f ixo,  certo,  paramétr ico ,  
si tuado acima das normas, o nor te conf iáve l  do sistema.” PEREIRA JÚNIOR, Jessé 
Torres.  Contro le judic ia l  da admin ist ração públ ica:  da legal idade est r i ta à lógica do 
razoável. Fórum: Belo  Hor izonte,  2005, p.  60.  
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vinculação do Poder Legislativo às suas regras, di ferentemente do direito 

anglo-saxão, em que prevalecia a supremacia do Parlamento.281 

O princípio do devido processo legal, em sentido amplo, é algo mais 

do que o direito à entrega da prestação jurisdicional, pois abrange o direi to a 

um processo em que são sempre observados os princípios do contraditório, da 

ampla defesa, da igualdade processual, da celeridade processual, entre 

outros.282 

Em outras palavras, o devido processo legal existe quando são 

respeitadas as garantias representadas pelos princípios do contraditório, da 

ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, da publ icidade, do juiz natural, da 

assistência judiciária gratuita.283 

A propósito do assunto, relevantes são as l ições de Ada Pellegrini 

Grinover: 

 
Garant ia das par tes e do própr io processo: eis o enfoque completo e  
harmônico do conteúdo da cláusula do devido processo legal,  que 
não se l imi te ao per f i l  subjet ivo da ação e da defesa com di rei tos,  
mas que acentue, também e especia lmente,  seu per f i l objet ivo .  
Garant ias,  não apenas das partes,  mas, sobretudo de jur isdição:  
porque se, de um lado, é interesse dos l i t igantes a efet iva e plena 
possib i l idade de sustentarem suas razões, de produzirem suas 
provas, de inf lu írem concretamente sobre a formação do 
convencimento do ju iz,  do outro lado, essa efet iva e plena 
possib i l idade const i tui  a própr ia garant ia da regular idade do 
processo,  da imparc ial idade do ju iz,  da just iça das decisões.  (gr i fo  
nosso).284 

 

Destarte, o devido processo legal é garantia constitucional que 

assegura o exercício do direito de acesso ao Poder Judiciário e ao 

procedimento de acordo com as normas previstas em lei. É de conhecimento 

comum que a Administração Pública deve respeitar o devido processo 

                                                 
281  LASPRO, Oreste Nestor  de Souza. Duplo grau de jur isdição no di re i to processual c iv il .  

São Paulo: Revista dos Tr ibunais,  1995, p.  85.  
282  Cf.  MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro.  Breves considerações em torno da questão 

da inafastabi l idade da prestação jur isd ic ional .  Revista da Seção Jud iciár ia do Rio de 
Janei ro,  Rio de Janeiro,  n.  19, p.  61-73, 2007, p.  62. Disponíve l em:  
<http :/ /www.ajufer jes.org.br /PDF/006Inafastabi l idade.pdf>.  Acesso em: 15 ago. 2013.  

283  PORTANOVA, Ruy. Princíp ios do direi to c iv i l . Porto Alegre: Livrar ia  do Advogado,  
1995, p.  146.  

284  GRINOVER, Ada Pel legr ini .  O processo const i tuc ional em marcha – contradi tór io e  
ampla defesa em cem ju lgados do t r ibunal de alçada cr imina l de São Paulo. São Paulo :  
Max Limonad, 1985, p.  7.  
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administrativo para que possa estabelecer restr ições à l iberdade e aos bens 

dos indivíduos. Da mesma forma, a jurisdição administrativa também deve 

observar o devido processo legal. 

O processo deve ser regulado de modo a se assegurar a sua 

efetividade, e tal efet ividade será garantida com a instituição da justiça 

administrativa previdenciária, com adoção de rito semelhante ao dos juizados 

especiais federais e do procedimento sumário do Código de Processo Civil .  

Nesse aspecto, pode-se afirmar que a aplicação do procedimento dos 

juizados especiais federais e do procedimento sumário deverá ocorrer até que 

seja aprovado o Código de Processo Administrativo, como ocorreu em 

Portugal, no ano de 2002.285 

Outro aspecto a ser considerado é que, para que não se acuse o 

contencioso administrativo ora proposto de inconstitucional, por violação do 

princípio do acesso à justiça, os recursos contra suas sentenças devem ser 

julgados pelo Poder Judiciário. 

O julgamento de tais recursos seria de competência das Turmas 

Recursais dos Juizados Especiais Federais ou dos Tribunais Regionais 

Federais, conforme o rito da demanda segundo o valor da causa. 

Aplicar-se-iam, nesse ponto, subsidiariamente, os disposit ivos que tratam do 

recurso de apelação, constantes do Código de Processo Civi l, e do recurso 

inominado, constantes da legislação dos juizados especiais federais. 

Logo, tanto a Administração Pública como o particular, insatisfeitos 

com o resultado do julgamento pela jurisdição administrativa, poderão ter a 

demanda reexaminada pelo Judiciário. A interposição do recurso de apelação 

ou inominado obstará, naturalmente, ao trânsito em julgado da sentença 

proferida pela justiça administrativa. 

Ademais, condenatória a sentença proferida pela justiça 

administrativa previdenciária, se o recurso não for recebido no efeito 

suspensivo, o recorrido poderá promover, desde logo, a execução do julgado 

                                                 
285  ENTERRÍA, Eduardo Garc ia.  As t ransformações da just iça  administ rat iva:  da 

sind icab i l idade rest r i ta à p leni tude jur isdic iona l. Be lo Hor izonte:  Fórum, 2010, p.  90.  
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administrativo, à semelhança do que dispõe o art igo 521 do Código de 

Processo Civil .  

José Carlos Barbosa Moreira esclarece que o efeito devolut ivo da 

apelação abrange, quanto à extensão, a “matéria impugnada”: é o principio do 

tantum devolutum quantum appellatum, conforme prevê o artigo 515, caput, 

do Código de Processo Civil.286 

Releva, ainda, por fim, citar Diogo de Figueiredo Moreira Neto: 

 
A just iça administrat iva é mais cé lere que a just iça ordinár ia.  
Isto se deve à simpl i f icação do procedimento,  ao princípio da 
of ic ios idade e à especial ização da advocacia  e da magistratura ,  
evi tando inúte is rodeios e d ivagações. E la é,  por isso mesmo, mais 
objet iva e basta comparar -se o  procedimento do mandado de 
segurança com o da ação ordinár ia  para ver i f icar -se o  quanto  de 
celer idade poderá ser  obt ido com a especial ização, à luz do 
pr incíp io da presunção de legal idade dos atos do Poder  Públ ico.  
(gr i fo nosso).287 

 

A institucionalização do contencioso administrativo previdenciário, 

vinculado ao Executivo e integrante da estrutura do Insti tuto Nacional do 

Seguro Social, certamente, seria menos onerosa do que a ampliação dos 

órgãos especializados da justiça ordinária. 

Além disso, a just iça administrativa, por sua especialização e rito 

simpli ficado, é mais célere e eficiente que a justiça ordinária.288 

Outro aspecto digno de nota diz respeito às vantagens apontadas 

pelo uso dos tribunais administrativos na Inglaterra, quais sejam, um 

procedimento que evita as formalidades das cortes judiciais, a celeridade, a 

                                                 
286  MOREIRA, José Car los Barbosa. Novo processo civ i l  b rasi le iro . 21.  ed.  Rio  de Janeiro:  

Forense,  2001, p.  134.  
287  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Tribunais admin ist rat ivos para o contro le da 

legal idade dos atos do poder púb l ico na Repúbl ica Federat iva do Brasi l ( tese de 
docência).  Rio de Janeiro: Borso i,  1971,  p.  63.  

288  Os tr ibunais administrat ivos somariam, assim, as vantagens do pr imeiro  e do segundo 
sis tema, surgindo como órgãos de um Poder Judiciár io uno, tornando-o peça de maior 
importância no mecanismo de f reios e contrapesos, po is dotados de a l ta especia l ização,  
sem a parc ial idade inerente ao pr imeiro e a inadequação técnica do segundo.  MOREIRA 
NETO, Diogo de Figuei redo. Tribuna is administra t ivos para o contro le da legal idade 
dos a tos do poder públ ico na Repúbl ica Federat iva do Brasi l ( tese de docência).  Rio de 
Janeiro:  Borso i,  1971,  p .  65.  
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baixa onerosidade e a necessidade de conhecimento técnico pelos 

julgadores.289 

Tal aspecto, quanto à ut i l idade e eficiência dos tribunais 

administrativos na Inglaterra, é explicitamente defendido por Bradley e 

Ewing, quando afirmam: 

 
Os tr ibunais [administrat ivos]  existem não porque eles exercem 
uma d iscr ição que ser ia inadequada de ser confer ida aos juízes, mas 
porque eles se responsabi l izam pela apreciação da tute la  
jur isd ic iona l demandada de modo mais ef ic iente do que as 
cortes.  Como foi  d i to em relação às demandas previdenciár ias,  “Por  
estes mot ivos não queremos um sistema Rol ls-Royce de just iça”.  
(gr i fo nosso).  ( t radução nossa).290 

 

É importante mencionar que o direi to de audiência perante corte ou 

tribunal independente e imparcial, previsto no artigo 6º da Convenção 

Europeia de Direitos Humanos, independe do título atribuído ao aplicador do 

direito que, necessariamente, não precisa ser membro do Poder Judiciário.291 

Dessa forma, o modelo de justiça administrativa proposto atenderá 

aos princípios consti tucionais, notadamente o do acesso à justiça, o do devido 

processo legal e o da razoável duração do processo. 

Nesse contexto, discorda-se da afirmação de Gustavo Binenbojm de 

que o propósito do contencioso administrativo seria a criação de um direito 

processual administrativo que consagraria regras de privi légio em favor da 

Administração.292 

Todavia, assiste razão ao autor quando ressalta que o contencioso 

administrativo francês não oferecia aos administrados as mesmas garantias 

processuais dos tribunais judiciários e não se sujeitava aos mesmos l imites de 

                                                 
289  BRADLEY, A W; EWING, K D. Const i tut ional & Admin ist rat ive Law. 15th ed.  

England: Pearson, 2011,  p.  641.  
290  O texto  em l íngua estrangeira  é:  “Tr ibunals exist  not  because they exercise a d iscret ion 

which i t  would  be improper to  confer on judges,  but because they undertake the  
adjudicat ion requi red more ef f ic ient ly than the cour ts.  As was said in rela t ion to c laims 
for  socia l  secur i ty,  `For  these cases we do not want  a Rol ls-Royce system of just ice ’” .  
BRADLEY, A W; EWING, K D. Const i tut ional & Admin ist rat ive Law. 15th ed.  
England: Pearson, 2011,  p.  641.  

291  BRADLEY, A W; EWING, K D. Const i tut ional & Admin ist rat ive Law. 15th ed.  
England: Pearson, 2011,  p.  642.  

292  BINENBOJM, Gustavo. Uma teor ia do dire i to admin ist rat ivo.  Rio de Janeiro: Renovar,  
2006, p.  14.  
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atuação do Poder Judiciário. Além disso, a atribuição da função de legislar a 

órgão da jurisdição administrativa, qual seja, o Conselho de Estado, subvertia 

a lógica do princípio da legalidade, que é a submissão dos Poderes do Estado 

à vontade geral expressa na lei (Rousseau), e do principio da separação dos 

poderes estatais.293 

Assim, para que não se repita esse ponto negativo, pretende-se 

adotar modelo de contencioso administrativo híbrido, no qual se garantirá o 

devido processo legal, com respeito às garantias processuais consagradas no 

ordenamento jurídico e o julgamento dos recursos interpostos contra as 

decisões do contencioso administrativo pelo Poder Judiciário. 

Em outros termos, o contencioso administrativo proposto deve 

oferecer aos l i t igantes as mesmas garantias processuais existentes na justiça 

ordinária, bem como se deve sujeitar a l imites de atuação idênticos aos 

impostos ao Poder Judiciário. 

Tudo isso, evidentemente, não depende só do aproveitamento 

racional da estrutura do Instituto Nacional do Seguro Social para a proveitosa 

reintrodução do contencioso administrativo no ordenamento jurídico nacional, 

mas depende, sobretudo, da mudança de mentalidade dos integrantes do 

Estado e da sociedade brasileira, para que percebam que o interesse público 

deve sempre prevalecer sobre o privado, sem que, contudo, ocorram abusos 

pela Administração Pública. 

Por conseguinte, a prestação do serviço público essencial de acesso 

à justiça terá mais qualidade, com amplo acesso aos tr ibunais judiciais e 

administrativos, uma vez que a morosidade e o custo dos processos são 

fatores de desestímulo de ingresso em juízo. 

É certo que a mudança de mental idade dos atores do processo, dos 

servidores públicos e da sociedade em geral, a médio e longo prazos, 

acarretará menos corrupção em todos os níveis hierárquicos da Administração 

Pública, e os Poderes do Estado terão mais legit imidade democrática. 

 

                                                 
293  BINENBOJM, Gustavo. Uma teor ia do dire i to admin ist rat ivo.  Rio de Janeiro: Renovar,  

2006, p.  12.  



118 
 

4.1.2 A f ixação da competência da jur isdição administrat iva  

Cumpre salientar que, para análise da competência da justiça 

administrativa previdenciária, são necessárias algumas considerações iniciais 

sobre a fixação da competência da Justiça Federal.  

A competência é entendida como limite da jurisdição, a qual deve 

ser exercida por órgão do Judiciário, uma vez que todo juiz, por delegação do 

Estado, está dotado de poderes para fazer a entrega da prestação jurisdicional. 

Édson Alvisi Neves, com base na doutrina clássica, esclarece 

aspecto importante sobre a competência: 

 
O poder jur isdic ional,  para se efet ivar na prát ica, vai  se l igar ao 
montante de conf l i tos existentes em uma soc iedade em dado 
momento. Esse montante de confl i tos,  ou massa de l ide,  há de ser  
repart ido,  possib i l i tando tal  e fe t ivação.294 

 

Percebe-se que essa divisão da competência decorre da necessidade 

de se distribuírem porções de l ides entre órgãos distintos do Judiciário. O 

mesmo raciocínio deve ser aplicado na divisão de trabalho no âmbito dos 

tribunais administrat ivos previdenciários. 

Inegavelmente, a doutrina crit ica a definição de competência como 

medida da jurisdição, ao argumento de que a função jurisdicional é una e 

indivisível, porque todos os órgãos do Judiciário exercem jurisdição, razão 

pela qual não é correto medir a quantidade de jurisdição que cada órgão 

exerce.295 De qualquer modo, o conceito de competência antes apresentado 

facil i ta o entendimento do instituto. 

Para fixação da competência, inicialmente, deve-se verificar se a 

jurisdição brasileira é competente; para tanto, o Código de Processo Civil , em 

seus artigos 88 e 89, estabelece as causas de competência internacional 

exclusiva e de competência internacional concorrente. 

Estando a jurisdição brasileira habil i tada para o caso, segue-se no 

exame da just iça competente para julgá-lo; indaga-se se o processo é de 
                                                 
294  NEVES, Edson Alvisi .  Execução de sentença c iv i l :  competência. Rio de Janeiro: Ide ia  

Juríd ica,  2002, p.  57.  
295  Nesse sent ido, CÂMARA, Alexandre Fre i tas.  Lições de di re i to  processual  c iv i l . v.  I .  

Rio  de Janeiro : Lúmen Jur is ,  2003, p.  96.  
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competência das justiças especiais (mil i tar, trabalhista e eleitoral) ou da 

justiça comum ou ordinária (federal e estadual). Assim, verif icado que a 

demanda não está relacionada à just iça especial,  nem à Justiça Federal, cai-se 

na competência da justiça estadual, que é determinada por exclusão. 

A competência cível da Justiça Federal, que faz parte da justiça 

ordinária ou comum, é prevista, expressamente, na Constituição da República 

de 1988, em razão da pessoa (artigo 109, incisos I, II e VIII) e da matéria 

(artigo 109, incisos III,  X e XI).  

Uma vez veri ficada qual a justiça competente, passa-se a indagar a 

respeito de qual órgão da justiça pode julgar a causa. 

Para se fixar a competência interna, uti l izam-se três critérios de 

determinação da competência, estabelecidos por Chiovenda: o territorial  ou de 

foro, o material ou de juízo, e o funcional. Essa divisão recebeu crít icas de 

Carnelutt i , para quem a competência deveria ser bipartida: critério objetivo e 

cri tério l igado à atividade do juiz (competência funcional), ante a inexistência 

de relação lógica entre a competência territorial  e a material.296 

O critério objetivo funda-se no valor da causa, natureza da ação ou 

qualidade das partes. O critério funcional atende às normas que regulam 

atribuições dos diversos órgãos e de seus componentes. É a chamada 

competência funcional, que se estabelece de acordo com a função. O critério 

territorial  se reporta aos l imites territoriais em que cada órgão judicante pode 

exercer a jurisdição.297 Esse critério tem por base o domicíl io da parte, a 

localização da coisa ou o local do fato. Também conhecida como competência 

de foro, refere-se aos l imites territoriais de atuação de cada órgão 

jurisdicional. 

Alexandre Freitas Câmara esclarece que a regulamentação desse 

cri tério objetivo de f ixação de competência de foro, no âmbito estadual, f ica a 

cargo das leis locais de organização judiciária.298 

                                                 
296  GRECO FILHO, Vicente.  Direi to processual c iv i l  b rasi le iro.  v.  1.  21.  ed. São Paulo :  

Sara iva,  2009, p.  206.  
297  THEODORO JUNIOR, Humber to.  Curso de di rei to processual c iv i l . v.  I .  48 ed. Rio de 

Janeiro:  Forense, 2008,  p.  191.  
298  CÂMARA, Alexandre Frei tas.  Lições de direi to  processual c iv i l . v .  I .  Rio de Janeiro:  

Lúmen Jur is,  2003, p.  98. 
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Quanto à Justiça Federal que, assim como a estadual, faz parte da 

justiça comum, o País é dividido em regiões, que abrangem um ou mais 

Estados da Federação, para efeito de jurisdição e competência dos Tribunais 

Regionais Federais; em seções judiciárias, de modo que cada Estado da 

Federação constitui  uma seção judiciária; e em subseções judiciárias, que 

compreendem um ou mais municípios situados na seção judiciária. Já na 

Justiça estadual, o foro (circunscrição terri torial) se divide em comarcas, de 

modo que cada comarca abrange um ou mais municípios situados no 

respectivo Estado. Assim, estabelecida a competência do foro, da subseção 

judiciária, no caso da Justiça Federal, ou da comarca de determinado Estado, 

no caso da justiça estadual, passa-se à análise de qual será o juízo daquela 

subseção ou comarca com competência para julgar o caso concreto. 

No Brasil , há duas espécies de foro: o comum ou geral e o especial.  

Comum ou geral é aquele determinado por exclusão; como regra geral,  

estabelece o artigo 94 do Código de Processo Civil que é competente o juízo 

do foro do domicíl io do réu. Há, ainda, o foro subsidiário ou suplet ivo, nos 

casos de mais de um domicíl io ou de domicíl io ignorado do réu. 

Foro especial tem sua divisão submetida a certos critérios como 

matéria, pessoa e local. Daí a competência ratione materiae, ratione personae 

ou rat ione loci. O foro da situação da coisa é o chamado forum rei sitae:  

dest ina-se às ações reais imobi l iárias. O foro da União, na condição de 

autora, é o do domicíl io do réu. Na condição de ré, o foro poderá ser o do 

Distrito Federal,  o do domicíl io do autor, o do local do ato ou do fato 

l i t igioso ou o do local onde se encontrar a coisa li t igiosa. 

Importantes as l ições de Aluisio Gonçalves de Castro Mendes sobre 

o assunto: 

 
A Const i tuição da Repúbl ica f ixa,  no ar t .  109, §§ 1º  e 2º ,  o foro da 
União. Quando essa pessoa jur íd ica de di rei to públ ico  interno 
est iver  no po lo at ivo,  competente será a seção judic iár ia  onde for  
domici l iada a outra par te,  conforme disposto  no § 1º  do ar t .  109; 
trata-se de foro  exc lusivo,  apesar  de suje i to  à prorrogação.  Embora 
o disposit ivo mencione, tão somente,  a  seção judic iár ia,  a ação 
deve ser proposta perante a subseção competente,  se a parte  
adversa for domic i l iada fora da Capi ta l  e houver vara(s)  
insta lada(s) no inter ior.  
O § 2º  do art .  109 inst i tuiu,  por outro lado, a competência 
concorrente e le t iva para os casos em que a União for ré.  O autor  
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poderá esco lher ent re  o foro em que é domic i l iado, em que 
houver ocorr ido o ato  ou fato que deu or igem à demanda ou 
onde esteja  s i tuada a coisa,  ou o Distr i to Federa l.  (gr i fo 
nosso).299 

 

Importa ressaltar que, quanto às autarquias federais, com exceção do 

Insti tuto Nacional do Seguro Social, e quanto às empresas públicas federais, 

as regras de fixação da competência são as mesmas das pessoas jurídicas de 

direito privado, previstas no artigo 100, IV, a e b, do Código de Processo 

Civil, ou seja, é competente o juízo do foro da sede ou da agência da pessoa 

jurídica em que se praticou o ato. 

Para as execuções f iscais da União e ações relativas a benefícios 

previdenciários, há exceção constitucional a permitir o ajuizamento da ação 

na just iça estadual, conforme dispõe o artigo 109, § 3º, da Constituição da 

República de 1988, e o artigo 15, I e III,  da Lei n. 5.010/1966.300 Ainda, 

quanto às ações previdenciárias, o segurado ou beneficiário pode ajuizar a 

ação no juízo federal situado na sede da seção judiciária do seu domicíl io 

(capital  do Estado) ou, ainda, na subseção judiciária, se nesta houver juízo 

federal instalado, conforme Súmula 689 do Supremo Tribunal Federal.  

A Lei n. 10.259, de 2001, que instituiu os juizados especiais cíveis e 

criminais no âmbito da Justiça Federal,  estabelece que, nos feitos cíveis, a 

competência dos juizados especiais federais tem natureza absoluta, onde 

instalado o juizado (art igo 3º, § 3º, da Lei n. 10.259/2001), e obedece, como 

regra geral, ao valor da causa (artigo 3º, caput, da Lei n. 10.259/2001). A 

essa regra foram estabelecidas exceções em razão da natureza da demanda ou 

do pedido (critério material). Destarte, a competência dos juizados especiais 

federais cíveis se fixa, também, em razão da matéria, excluídas as causas 

expressamente enumeradas no artigo 3º, § 1º, da Lei n. 10.259, de 2001. 

A competência para o processamento da execução fiscal da dívida 

ativa da União, de suas autarquias e dos conselhos de f iscal ização 

profissional é da Justiça Federal desde 1966, ano em que se reinst ituiu a 

                                                 
299  MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro.  Competênc ia cível  da just iça  federa l . 2.  ed.  

Rio  de Janeiro : Revista dos Tr ibunais,  2006, p.  129. 
300  THEODORO JUNIOR, Humber to.  Curso de di rei to  processual  c iv i l . v .  I .  48.  ed. Rio de  

Janeiro:  Forense, 2008,  p.  191.  
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Justiça Federal de Primeira Instância pela Lei n. 5.010/1966. Tal competência 

ratione personae se manteve com o advento da Constituição Federal de 1988, 

conforme a redação do seu artigo 109, I.  

Ademais, o art igo 15, I, da Lei n. 5.010/1966 outorga delegação de 

competência dos juízes federais para a justiça comum estadual, em comarcas 

que não forem sede de vara federal, para o ajuizamento das execuções fiscais 

da União. 

Feitas tais observações, passa-se a tratar, precisamente, da 

competência da justiça administrat iva. 

As regras gerais de f ixação da competência devem ser observadas na 

criação da jurisdição administrativa, com competência para as causas em que 

o Instituto Nacional do Seguro Social (autarquia federal) seja parte 

(benefícios previdenciários e assistenciais), excluídas as relativas aos 

contratos administrativos, à responsabil idade civi l, e aquelas referentes a 

imóveis de propriedade da mencionada autarquia federal.  

É inegável que a reintrodução da justiça administrativa no 

ordenamento jurídico nacional daria mais celeridade à Justiça Federal, com a 

ret irada de sobrecarga de trabalho das varas cíveis e, principalmente, dos 

juizados especiais federais, em demandas relativas a benefícios 

previdenciários e assistenciais indeferidos pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social.  Isso não comprometeria a existência da Justiça Federal. 

A uma, porque a Justiça Federal de primeiro grau ainda teria ampla 

competência para julgamento de demandas propostas em face da 

Administração Públ ica Federal que não seriam julgadas pela justiça 

administrativa previdenciária. A duas, porque, nos juizados especiais 

federais, depois das causas previdenciárias e assistenciais, as demandas em 

face da Caixa Econômica Federal, incluídas as de responsabil idade civi l, 

representam número expressivo do total de processos daqueles juízos301. 

                                                 
301  O Inst i tuto Nacional do Seguro Social  ( INSS) é réu em 73% das causas que trami tam 

nos juizados especiais federa is,  seguido pela Caixa Econômica Federal (CEF),  ré  em 
15,5% dos processos que lá trami tam. BOCHENEK, Antônio César.  A interação entre 
tr ibunais e democracia  por meio do acesso aos di reitos e à just iça:  anál ise de 
experiência dos ju izados especiais federa is cíve is brasi le i ros. 2012. 546 p.  Tese 
(Doutoramento em Direi to,  Just iça e Cidadania no Século XXI) .  Faculdade de Economia 
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Assim, muitos processos ainda permaneceriam nesses juizados, com a 

possibil idade de inclusão de mais processos na pauta de audiências, a qual, 

atualmente, é reservada às audiências previdenciárias e criminais (essas 

últ imas, em número inexpressivo). A três, porque a Justiça Federal, seja nos 

Tribunais Regionais Federais, seja nas Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais Federais, teria competência para o julgamento dos recursos 

interpostos contra as decisões da jurisdição administrativa. 

Vale frisar que a revisão das decisões da jurisdição administrativa 

pela justiça ordinária não é novidade, visto que, em Portugal, existe a 

possibil idade de que decisões inconsti tucionais da just iça administrativa 

sejam revistas pelo Poder Judiciário. 

Portanto, não se violaria o princípio da universalidade da tutela 

jurisdicional, uma vez que a últ ima palavra seria do Judiciário, com a análise 

das questões de direito e de fato alegadas no recurso de apelação (pelos 

Tribunais Regionais Federais) ou no recurso inominado (pelas Turmas 

Recursais dos Juizados Especiais Federais). 

Além disso, a criação da justiça administrat iva inserida na estrutura 

orgânica do Instituto Nacional do Seguro Social,  com o objetivo de dirimir as 

l ides em que se imputa à referida autarquia federal a lesão ou ameaça de lesão 

a direitos dos segurados e beneficiários da Previdência e da Assistência 

Social,  com competência fixada, especif icamente, para ações com pedido de 

concessão de benefícios previdenciários e assistenciais indeferidos, vai ao 

encontro de outro princípio constitucional: o da prestação da tutela 

jurisdicional em tempo razoável (artigo 5º, inciso LXXVIII,  da Constituição 

Federal de 1988; inciso incluído pela Emenda Constitucional n. 45/2004), em 

razão do aumento expressivo de causas em tramitação nos juizados especiais 

federais, a impedir o julgamento de tais causas em tempo razoável.302 

                                                                                                                                                         
e Faculdade de Dire i to da Univers idade de Coimbra, Portugal,  2012.  Sér ie  Monografias 
do CEJ, v.  15, jan. /abr.  2013. Brasí l ia :  Conselho da Just iça Federa l ,  2013, 563 p. ,  p.  
256. Disponível  em: 
<ht tp: / /www2.cj f . jus.br/o js2/ index.php/mono/ar t ic le/v iew/1786/1747>. Acesso em: 15 
jul .  2013.  

302  Contudo, os ju izados especia is v ivem uma s i tuação paradoxal.  Por causa do seu sucesso 
e como foram cr iados para reso lver questões corr iquei ras com agi l idade e r i to simples,  
eles estão atraindo uma demanda mui to maior do que a sua capacidade de atender,  e,  
por estarem congest ionados ( inúmeros processos estão sobrestados à espera do 
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4.1.3 O procedimento do contencioso administrat ivo 

Com a regulamentação da justiça administrativa previdenciária no 

Brasil, reintroduzida no ordenamento jurídico nacional por emenda 

constitucional, é possível,  no primeiro momento, a aplicação subsidiária do 

Código de Processo Civil , bem como das leis que tratam dos juizados 

especiais (Lei n. 9.099/1995 e Lei n. 10.259/2001). 

Ademais, é oportuno que, posteriormente, seja elaborado por 

comissão de juristas projeto de lei do Código de Processo Administrativo, no 

qual estarão previstos procedimentos simpli ficados de conhecimento, de 

execução e de recursos na jurisdição administrat iva. 

Como ocorre no direi to comparado, os juízes dos contenciosos 

administrativos disporão de instrumentos processuais céleres, como as 

medidas cautelares e de antecipação dos efeitos da tutela, aptos a garantir a 

tutela jurisdicional efet iva.303 

Em Portugal304, país em que houve a constitucionalização da justiça 

administrativa, a tutela cautelar, no âmbito do contencioso administrativo, 

antes restrita à suspensão de eficácia de atos administrat ivos, passou, com o 

Código de Processo dos Tribunais Administrativos, a ter mais ampli tude. 

Nesse sentido se manifesta a doutrina: 

                                                                                                                                                         
julgamento de processos pelas instânc ias super iores),  correm o r isco de se tornarem tão 
lentos quanto as varas.  BOCHENEK, Antônio  César.  A interação entre t r ibuna is e  
democrac ia por meio do acesso aos d i re i tos e à justiça:  aná l ise de experiência  dos 
ju izados especia is federais cíveis brasi le i ros. 2012. 546 p. Tese (Doutoramento em 
Dire i to ,  Just iça e Cidadania no Século XXI) .  Faculdade de Economia e Faculdade de 
Dire i to da Universidade de Coimbra, Portugal,  2012. Sér ie Monograf ias do CEJ, v.  15, 
jan. /abr.  2013. Brasí l ia:  Conselho da Just iça Federa l ,  2013,  563 p. ,  p.  256-257.  
Disponível em: <ht tp: / /www2.cj f . jus.br/o js2/ index.php/mono/ar t ic le /view/1786/1747>.  
Acesso em: 15 jul .  2013. 

303  Do pr incíp io da inafastabi l idade decorre o direi to ao devido processo lega l,  aí  
inc luído, entre outros,  o dire i to à adequada tutela jur isdic ional ,  abrangendo o 
direi to de pet ição, como, “autênt ico d ire i to  abstrato de agir” ,  o  d irei to à  tutela  urgente,  
e os direi tos ao procedimento,  à  cognição ao provimento e aos meios execut ivos 
adequados. MARINONI,  Luiz  Gui lherme.  A antec ipação da tu tela  na reforma do 
processo c iv i l . São Paulo: Revista dos Tr ibunais,  1995, p.  168. (gr i fo nosso).  

304  Dizer -se que se adotou um sistema de t ipo francês não signi f ica necessar iamente que 
haja s ido adotado o sistema francês. Os pr incípios t íp icos encontram-se no s istema 
português, mas adaptados em termos que distanciam consideravelmente a administração 
portuguesa da francesa.  CAETANO, Marcel lo .  Manual de di rei to administ rat ivo. 10.  
ed. Coimbra: Almedina, 2010, p.  27.  
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Por imperat ivo da revisão const i tucional de 1997, que introduz iu no  
n.º  4 do art .  268.º ,  expl ic i tamente,  a garant ia da “adoção de 
medidas caute lares adequadas”,  passou a ser c laro que poderiam 
ser  apl icadas no contencioso administrat ivo  medidas caute lares 
posit ivas,  através da apl icação subsidiár ia do  Código de Processo 
Civ i l .  (gr i fo  nosso).305.  

 

Destarte, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, no 

que não for incompatível com o rito proposto do contencioso administrativo, 

possibil i tará a adoção de medidas cautelares e de execução, necessárias à 

garantia da efetividade processual. 

Por outro lado, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento de ações na justiça administrativa 

previdenciária, até porque, se o requerimento administrativo for deferido, não 

há l ide nem, em consequência, necessidade da tutela jurisdicional 

administrativa. 

Frise-se que a exigência de se ajuizar ação na justiça administrativa 

previdenciária não viola o princípio da unidade de jurisdição, pois se está, tão 

somente, com a criação da justiça administrativa previdenciária, postergando 

o acesso ao Judiciário, mediante recurso interposto da decisão administrativa, 

conforme já se demonstrou. 

No plano processual, os juízes dos contenciosos administrat ivos 

devem ter poderes para decretar medidas cautelares não específicas, assim 

como os juízes da justiça ordinária, conforme o princípio da não taxatividade 

das providências cautelares, bem como para condenar a Administração (no 

caso, o Instituto Nacional do Seguro Social) na prática de atos 

administrativos e, nas hipóteses de obrigações infungíveis, na apl icação de 

sanções pecuniárias em caso de descumprimento dessas obrigações.306 

                                                 
305  SOUSA, Jorge Manuel Lopes de. Alguns obstáculos prát icos à tutela judic ial  e fect iva 

no contenc ioso administrat ivo.  Scient ia Iur id ica,  Portugal,  v.  60,  n.  325, p.  61-80,  
2011, p.  64-65.  

306  O CPTA [Código de Processo dos Tr ibunais Administrat ivos] ,  nessa matér ia,  
estabelece, no art igo 112.º ,  que os tr ibunais administrat ivos passam a poder adoptar  
toda e qualquer providência caute lar ,  antec ipatór ia ou conservatór ia ,  que se mostre 
adequada a assegurar a ut i l idade da sentença a profer ir  num processo pr incipal – com o 
que se l imi ta ,  de resto,  a dar cumprimento do que, neste preciso sent ido, determina o  
art .  268.º ,  n.º  4,  da CRP [Const i tuição da Repúbl ica de Portugal] .  AMARAL, Diogo 
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É relevante registrar que, na Itál ia, a impossibil idade de o juiz 

impor outras sanções além da anulação do ato administrativo se deu em razão 

de o modelo ital iano de justiça administrativa ter-se inspirado no modelo 

francês, fato que perdurou até a decisão n. 500/1999 da Corte de Cassação, 

segundo a qual se entendeu possível ao juiz impor condenações indenizatórias 

por lesão a “interesses legítimos”.307 

Hodiernamente, as decisões da jurisdição administrativa, na Itál ia, 

podem compreender sentenças indenizatórias, bem como a plenitude da tutela 

cautelar, com a mesma regra e amplitude do Código de Processo Civi l. E, 

como adverte Eduardo Garcia Enterría, isso ocorria 

 
sem que outras normas especia is  sustentassem a tradic ional 
l imi tação segundo a qual essa tute la somente poder ia alcançar a 
suspensão do ato impugnado, em face da pr imazia quase absoluta da 
executor iedade destes.308 

 

Importa notar que, a exemplo do que ocorre em Portugal309, na 

justiça administrativa deve ser consagrado o princípio da l ivre cumulatividade 

de pedidos num mesmo processo, e os juízes devem ter o poder de determinar 

providências executivas no curso do processo. 

Na França, foi somente em 1872, após a queda do Segundo Império, 

que o Conselho de Estado francês deixou de depender do Governo para dar 

efetividade a suas decisões, ou seja, que a justiça administrat iva passou a ser 

independente. 

Com as Leis francesas de 16/7/1980 e de 8/2/1995, tornou-se 

possível a prolação de sentenças, pela justiça administrat iva, com outros 

efeitos além do meramente declaratório; portanto, além da anulação do ato 

administrativo viciado, tornou-se possível a condenação da Administração em 

obrigações de fazer. 

                                                                                                                                                         
Fre itas do; ALMEIDA,  Már io Aroso de.  Grandes l inhas da reforma do contencioso 
admin ist rat ivo. 3.  ed. Coimbra: Almedina, 2007, p.  63.  

307  ENTERRÍA, Eduardo Garc ia.  As t ransformações da just iça  administ rat iva:  da 
sind icab i l idade rest r i ta à p leni tude jur isdic iona l. Be lo Hor izonte:  Fórum, 2010, p.  83.  

308  ENTERRÍA, Eduardo Garc ia.  As t ransformações da just iça  administ rat iva:  da 
sind icab i l idade rest r i ta à p leni tude jur isdic iona l. Be lo Hor izonte:  Fórum, 2010, p.  84.  

309  AMARAL,  Diogo Frei tas do;  ALMEIDA,  Már io  Aroso de. Grandes l inhas da reforma 
do contencioso admin ist rat ivo. 3 .  ed. Co imbra: Almedina,  2007, p.  118-119. 
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Desde então, os tribunais administrativos franceses podem 

determinar o conteúdo do ato administrativo anulado, adotar medidas 

coercit ivas em face da Administração Pública e, caso não se obtenha êxito 

com essas medidas, podem substituir, diretamente, a omissão 

administrativa.310 

Sabe-se que o direito à justiça eficiente pressupõe a tutela 

jurisdicional entregue em período razoável de tempo, com medidas que 

garantam o direito de execução célere das decisões dos tribunais 

administrativos.311 

Nesse contexto, em alguns países da Europa como Reino Unido e 

Ir landa, não há diferença entre pessoas públicas ou privadas para efeito de 

execução de decisões judiciais. 

 
Na Ir landa, o s is tema de execução de decisões é inclus ive 
transfer ido para as partes e c idadãos pr ivados. Entretanto,  o 
tr ibunal pode defer ir  uma medida l iminar para restringir  a repet ição 
ou duração do comportamento i legal.  Se uma das par tes falha em 
obedecer à ordem judic ia l ,  e la pode ser acusada de desacato ao 
tr ibunal (mul tas,  pr isão).  Na Holanda, também está previsto na le i  
processual c ivi l  que uma cominação de cunho pecuniár io pode ser  
apl icada contra pessoas jur íd icas de di rei to  públ ico. ( tradução 
nossa).312 

 

É certo que, nos tribunais administrativos ou judiciais dos países 

integrantes da União Europeia, uma de suas grandes preocupações é com a 

efetividade de seus julgamentos, que depende do reconhecimento do direito e 

do cumprimento das decisões em tempo razoável. 

                                                 
310  CANTOARIO, Diego Mart inez Fervenza.  Considerações sobre o  projeto de le i  

5.080/2009 – A nova lei  de execução f isca l.  Revista Tributár ia e de Finanças Públ icas,  
São Paulo,  n.  91, p.  11-42, mar . /abr .  2010. São Paulo : Revista dos Tr ibunais,  2010, p.  
20-21.  

311  OBSERVATORY FOR INSTITUTIONAL AND LEGAL CHANGES OF THE 
UNIVERSITY OF LIMOGES. Admin ist rat ive Just ice in Europe. Tradui t  par Adam 
Warren. 1è r e .  Édit ion.  Presses Univers i ta ires de France, 2007, ISBN 978-2-13-056041-8,  
p.  69-70.  

312  O texto em l íngua estrangeira é: “ In I reland, the system for execut ing decis ions even 
le ft  up to the part ies and to pr ivate individuals.  However,  the cour t  may issue an 
injunct ion to restra in the repet i t ion or durat ion of  the unlawful  behavior.  I f  a party 
fa i ls to comply wi th a cour t  order ,  i t  may be committed for  contempt of cour t  ( f ines,  
impr isonment) .  In the Nether lands, i t  is a lso under the law of c ivi l  procedure that a  
pecuniary penal ty can be enforced against publ ic  persons”.  OBSERVATORY FOR 
INSTITUTIONAL AND LEGAL CHANGES OF THE UNIVERSITY OF LIMOGES. 
Admin ist rat ive Just ice in Europe. Tradui t  par  Adam Warren. 1è r e .  Édit ion.  Presses 
Univers i ta ires de France, 2007, ISBN 978-2-13-056041-8, p .  76.  
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De fato, o princípio da tutela jurisdicional efet iva, no plano 

executivo, supõe que todo tipo de providência de execução possa ser adotado 

pela jurisdição administrativa.313 

Destarte, as decisões da justiça administrativa, para garantia da 

tutela jurisdicional efetiva, devem ter o atributo da definit ividade e da 

autoexecutoriedade, caso não sejam reformadas pelo Poder Judiciário, por 

meio de recurso da parte interessada, de competência da segunda instância da 

Justiça Federal (Tribunais Regionais Federais ou Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Federais), a depender do valor da causa. 

Em consequência, propõe-se modelo intermediário de justiça 

administrativa, no qual o julgamento dos recursos contra as sentenças do 

contencioso administrativo seja de competência dos Tribunais Regionais 

Federais e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, a depender 

do valor da causa, como ocorre, atualmente, em relação às varas federais e 

juizados especiais federais. 

Somente no caso de as partes não interporem recurso dir igido à 

justiça ordinária, a sentença proferida na justiça administrativa previdenciária 

fará coisa julgada material , que é a imutabil idade dos efeitos da sentença 

proferida. 

Como adverte Arruda Alvim314, a imutabil idade dos efeitos da 

sentença não é, de per si , um efeito; mas é a qualidade dos efeitos, sejam eles 

declaratórios, constitutivos ou condenatórios, de per si , imutáveis. 

Ademais, não se excluiria a competência do Superior Tribunal de 

Justiça e do Supremo Tribunal Federal para análise dos recursos contra 

decisão da justiça administrativa previdenciária que violasse, em tese, lei  

federal e a Constituição Federal.315 

                                                 
313  Em Portugal,  de ixou de ser,  depo is das mudanças trazidas pela re forma do contenc ioso 

administra t ivo  português (Lei  n.  13/2002 e Lei  n.  15/2002),  uma jur isdição com poderes 
l imi tados.  AMARAL, Diogo Fre i tas do; ALMEIDA, Már io Aroso de. Grandes l inhas da 
reforma do contencioso admin ist rat ivo. 3.  ed. Coimbra: Almedina, 2007, p.  55.  

314  ALVIM, Arruda. Dire i to  processual c iv i l . v.  1.  São Paulo : Revista dos Tr ibunais,  1972,  
p.66. 

315  Por f im, deve-se notar  que as cor tes const i tuc ionais podem ser invest idas de uma 
competência judic ial  administrat iva especia l izada. É o caso da Espanha em conf l i to  
posi t ivo  de competênc ia entre o  Estado e as Comunidades Autônomas, na I tá l ia  para 
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Adotar-se-ia o r ito dos juizados especiais federais para as demandas 

relativas às questões previdenciárias e assistenciais na justiça administrativa. 

Já nas demandas excluídas da competência dos juizados especiais federais, em 

razão do valor da causa, de competência das varas federais, adotar-se-ia o rito 

sumário; ante a ausência do Código de Processo Administrativo, seria 

aplicado o procedimento do Código de Processo Civil, provisoriamente. 

O modelo de contencioso administrativo previdenciário ora proposto 

deve assegurar aos seus servidores (julgadores) algumas das garantias dos 

juízes da justiça ordinária para que possam decidir com imparcialidade. 

Releva esclarecer que os servidores do contencioso administrativo 

devem fazer parte do Poder Executivo, uma vez que a jurisdição 

administrativa será prestada pelo Poder Executivo e não pelo Judiciário. 

Então, conforme já se ressaltou, é necessário que esses servidores 

(julgadores) dos contenciosos administrativos tenham algumas das 

prerrogativas dos membros do Poder Judiciário, entre as quais se destacam a 

inamovibil idade, o foro por prerrogativa de função e a irredutibil idade dos 

vencimentos, excetuada a prerrogativa da vitaliciedade, mas garantida a 

estabil idade no cargo.316 

Vale frisar que, no sistema do contencioso administrativo, por força 

da jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos, é indispensável a 

garantia da imparcial idade dos juízes administrat ivos. 

Por fim, a corroborar esse entendimento, adverte Jean-Claude Ricci 

que essa exigência de imparcialidade das autoridades administrativas 

                                                                                                                                                         
conf l i tos de competênc ia entre as diversas autor idades estatais,  entre o Estado e as  
Regiões e entre Regiões ou, de forma bastante esporádica na França, para certas 
disputas elei torais.  ( t radução nossa).  O texto em língua estrangeira é: “Last ly,  i t  should  
be noted that the const i tut ional courts may be vested wi th a special is t  administrat ive 
judic ia l  competence.  This is the case in Spain for  posi t ive disputes of  competence 
between the State and the Autonomous Communi t ies,  in I ta ly for  conf l ic ts of remi t  
between the var ious Stare author i t ies,  between the State and the Regions and between 
Regions or,  very marginal ly in France, for  cer ta in electoral  d isputes”.  OBSERVATORY 
FOR INSTITUTIONAL AND LEGAL CHANGES OF THE UNIVERSITY OF LIMOGES. 
Admin ist rat ive Just ice in Europe. Tradui t  par  Adam Warren. 1è r e .  Édit ion.  Presses 
Univers i ta ires de France, 2007, ISBN 978-2-13-056041-8, p .  33.  

316  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Tribunais admin ist rat ivos para o contro le da 
legal idade dos atos do poder púb l ico na Repúbl ica Federat iva do Brasi l ( tese de 
docência).  Rio de Janeiro: Borso i,  1971,  p.  58.  
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julgadoras constitui princípio geral do direi to e consta do art igo 6º, § 1º, da 

Convenção Europeia de Direitos do Homem.317 

 

 

 

 

 

 

                                                 
317  RICCI,  Jean-Claude. Content ieux admin ist rat i f.  2n d édi t ion.  Par is:  Hachet te,  2007, p.  

32, apud CANTOARIO, Diego Mar t inez Fervenza. Considerações sobre o projeto de le i  
5.080/2009 – A nova lei  de execução f isca l.  Revista Tributár ia e de Finanças Públ icas,  
São Paulo,  n.  91, p.  11-42, mar . /abr .  2010. São Paulo : Revista dos Tr ibunais,  2010, p.  
20-21.  
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CAPÍTULO 5 

 

5.1 A “DESJUDICIALIZAÇÃO” DA EXECUÇÃO FISCAL 

 
5.1.1 Considerações gerais 

A execução fiscal pode ser definida como a ação por meio da qual a 

Fazenda Pública cobra seus créditos tr ibutários e não tributários318, desde que 

estejam inscritos em dívida ativa. 

No Brasil , o legislador optou por modelo exclusivamente judicial de 

execução fiscal, em procedimento regulado por lei especial, a Lei n. 

6.830/1980, que substituiu o Decreto-Lei n. 960, de 1938.319 

Esse monopólio judicial é consequência da adoção do sistema de 

jurisdição una, di ferentemente de outros países nos quais é adotado sistema 

dualista de jurisdição, em que o Poder Judiciário não é o único a exercer 

jurisdição, pois existe a justiça administrativa exercida por órgãos integrantes 

do Poder Executivo. 

Logo, em países que adotam o contencioso administrativo, a 

execução fiscal corre, em regra, na via administrativa; entre tais países 

destacam-se Portugal, Espanha e Alemanha. 

Nos Estados Unidos da América, apesar de adotado o modelo de 

jurisdição una, há execução fiscal administrativa e execução f iscal judicial.320 

Nos países em que há notória preocupação com o direito 

fundamental à tutela jurídica efet iva, o contencioso administrativo engloba a 

execução fiscal para cobrança de créditos fiscais, com todas as vantagens da 

via administrativa, como o maior grau de especialização dos julgadores em 

                                                 
318  A d ivida at iva não tr ibutár ia,  conforme o art igo 39, § 2º ,  da Le i n.  4.320/64,  

compreende os créd itos resultantes de obr igações vencidas e previstas em le i ,  
regulamento ou contrato  (ar t igo 52).  ASSIS, Akaren de. Manual de execução.  9 ed. São 
Paulo: Revista  dos Tr ibunais,  2005, p.  939.  

319  GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes.  A execução f isca l admin ist ra t iva  no d irei to  
tr ibutário comparado. Belo Hor izonte: Fórum, 2009, p.  11.  

320  Nos Estados Unidos da Amér ica,  os do is modelos de execução f iscal  coexistem, no 
entanto,  a mais ut i l izada é a execução f iscal administrat iva,  mui to mais célere do que a 
via jud ic ia l .  GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. A execução f iscal admin ist rat iva no 
direi to t r ibu tário comparado. Be lo Hor izonte: Fórum, 2009, p.  120.  
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relação ao objeto das demandas e a adoção de procedimentos menos formais e 

mais céleres. 

Releva mencionar que, em Portugal e Espanha, a execução f iscal se 

desdobra na esfera administrativa; nesses países, cabe à Administração 

Pública a realização de atos de constrição em desfavor do contribuinte, bem 

como o julgamento de possíveis exceções apresentadas por ele.321 

Da mesma forma que o contencioso administrativo a envolver as 

l ides ajuizadas pelo cidadão em face da Administração Pública, para o 

sucesso do sistema de execução fiscal administrativa é indispensável que o 

executado possa exercer, na via administrativa, a defesa de seus direitos 

fundamentais, oponíveis ao Fisco na esfera judicial.  

Nesse contexto, o sistema tributário português recebia merecidas 

crí t icas pela ausência de lei geral tributária que dispusesse sobre as regras 

fundamentais do sistema fiscal,  estabelecesse as garantias dos contribuintes e 

delimitasse os poderes da Administração Pública na relação jurídica 

tributária. 

Assim, cedendo às crit icas, esse cenário foi posit ivamente alterado 

pelo Governo português; primeiro, pela Lei Geral Tributária, de 30 de 

novembro de 1998; em seguida, pelo Código de Processo Tributário, de 26 de 

outubro de 1999, e, por fim, pelo Estatuto dos Tribunais Administrat ivos 

Fiscais, de 19 de fevereiro de 2002.322 

Essas medidas legislativas tiveram o propósito de permitir ao 

executado a defesa de seus direitos fundamentais na via administrativa, além 

de conferir eficácia e independência ao sistema tributário e à execução fiscal  

em Portugal, cujo procedimento é regulado pelo Código de Processo 

Tributário. 

                                                 
321  GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes.  A execução f isca l admin ist ra t iva  no d irei to  

tr ibutário comparado. Belo Hor izonte: Fórum, 2009, p.  24.  
322  GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes.  A execução f isca l admin ist ra t iva  no d irei to  

tr ibutário comparado. Belo Hor izonte: Fórum, 2009, p.  148 e 151.  
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De fato, essas reformas estruturais no sistema jurídico de Portugal 

não ocorreram por acaso, elas foram necessárias para garantir a modernização 

gerencial própria dos países integrantes da União Europeia.323 

A concepção de execução fiscal célere, que não tramita no 

Judiciário, ainda não existe no Brasi l. Aqui, adota-se um sistema tributário 

sem justiça fiscal e, sobretudo, com uma burocrática execução fiscal judicial, 

que tem como título executivo a certidão de dívida ativa, com base na qual a 

Fazenda Pública pode instaurar o processo de execução fiscal.  

Ademais, uma das crít icas mais contundentes à execução fiscal diz 

respeito à forma de constituição da certidão de dívida ativa, que se dá por 

iniciativa exclusiva do credor. 

Algumas observações são oportunas. A Lei n. 6.830/1980 recebe 

merecidas crít icas por conter preceitos autoritários, l inguagem obscura e 

confusa. Nesse contexto, cabe ao Judiciário a difíci l  tarefa de contornar tais 

vícios de l inguagem, bem como de reinterpretar a referida lei à luz da 

Constituição da República de 1988.324 

Uma das impropriedades da Lei n. 6.830/1980 é encontrada no seu 

art igo 38, caput, ao dispor que “a discussão judicial da dívida ativa da 

Fazenda Públ ica só é admissível em execução”325, em vez de usar o termo 

“embargos” como o meio processual para se impugnar o mérito da execução 

fiscal.  

Outra observação importante é feita por Araken de Assis326, ao 

ressaltar que o artigo 2º, § 3º, da Lei n. 6.830/1980 é crit icado porque nele se 

confundiu “lançamento” com “inscrição”, a se supor que o mesmo órgão 

administrativo realizasse ambos os atos. Ocorre que o controle da legal idade 

se dá com o lançamento do crédito tributário, em que a autoridade 

administrativa pratica ato para “verificar a ocorrência do fato gerador da 

                                                 
323  GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes.  A execução f isca l admin ist ra t iva  no d irei to  

tr ibutário comparado. Belo Hor izonte: Fórum, 2009, p.  149.  
324  ASSIS, Akaren de. Manual de execução.  9.  ed. São Paulo : Revista dos Tr ibunais,  2005,  

p.  939.  
325  BRASIL. Lei n.  6.830, de 22 de setembro de 1980. D isponíve l em: 

<http :/ /www.planal to.gov.br /cc ivi l_03/ le is / l6830.htm>. Acesso em: 10 set.  2013.  
326  ASSIS, Akaren de. Manual de execução.  9.  ed. São Paulo : Revista dos Tr ibunais,  2005,  

p.  953.  
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obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 

montante do tributo devido, identi ficar o sujeito passivo” (artigo 142, caput, 

do Código Tributário Nacional)327. Assim, a inscrição do crédito tributário em 

dívida ativa caracteriza-se como ato administrativo de controle suplementar 

da legal idade, restrito a aspectos formais. 

Acrescente-se que esse processo judicial di ferenciado de execução 

da dívida at iva foi elaborado com a finalidade de propiciar mais agil idade à 

cobrança dos créditos fazendários. No entanto, a execução fiscal mostrou-se 

procedimento ineficiente e moroso, a se considerar, principalmente, que a 

fase judicial  dura mais tempo que a fase administrativa; a fase judicial  da 

execução fiscal demora, em média, doze anos para ser concluída.328 

Ademais, a ineficiência do modelo atual de execução fiscal favorece 

os contribuintes inadimplentes, estimula a sonegação e causa desequilíbrio à 

l ivre concorrência, ao possibil i tar que grandes devedores contumazes possam 

colocar no mercado produtos com preços menores que seus concorrentes, os 

quais, ao cumprirem suas obrigações com o Fisco, aumentam o custo de sua 

produção. 

O Brasil tem alta carga tributária e ocupa a trigésima posição no 

ranking l iderado pelos Estados Unidos da América329, sem, no entanto, 

retribuir os cidadãos com serviços públicos eficientes como saúde, educação, 

segurança, infraestrutura, no mesmo nível dos países de primeiro mundo, além 

                                                 
327  BRASIL. Código Tributár io Naciona l. Le i  n.  5.172, de 25 de outubro de 1966.  

Disponível em: <http :/ /www.planal to.gov.br /cc ivi l_03/ le is/ l5172.htm>. Acesso em: 10 
set.  2013. 

328  BRASIL. Câmara dos Deputados.  Projeto de Lei  n.  5.080/2009.  (Exposição de Motivos)  
Disponível  em: 
<http :/ /www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrar integra?codteor=648721&fi le
name=Tramitacao-PL+5080/2009>. Acesso em: 10 set.  2013.  

329  O Brasi l ,  com carga tr ibutár ia sobre o PIB [Produto  Interno Bruto]  de 36,02%, com IDH 
[ Índ ice de Desenvolv imento Urbano] 0,730 e I rbes [ Índice de Retorno de Bem-Estar à  
Sociedade] em 135,63, ocupa o 30º  lugar de ranking l iderado pelos EUA; com imposto a 
25,10% (um terço menor que o nosso),  consegue IDH de 0,937 e I rbes de 165,78. Por 
outro lado, bem próximo do Brasi l ,  na 29ª posição, surge a Dinamarca,  que, com 45% 
(25% maior  que a nossa) e IDH de 0,901 (cerca de 20% melhor que o nosso),  tem Irbes 
de 139,84, apenas 4,21 pontos ac ima. NOGUEIRA, Marcelo.  Mito da carga tr ibutár ia 
brasi le ira .  O Dia,  Rio de Janeiro,  1 ago. 2013. Disponível em: 
<http :/ /odia. ig.com.br /not ic ia /opin iao/2013-08-01/marcelo-nogueira-mi to-da-carga-
tr ibutar ia-brasi le ira.html>. Acesso em: 10 set.  2013. 
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de a tributação no Brasil ser injusta com a maioria da população, pois a carga 

tributária onera mais os mais pobres.330 

No entanto, deve-se ter em mente que esses fatos não podem servir 

de argumento para a cultura de incentivo à sonegação, notadamente porque o 

maior peso da tr ibutação se dá com os impostos indiretos, que incidem sobre a 

produção e o consumo, e não decorre de impostos pessoais, como o imposto 

de renda da pessoa física, em que se apura o valor devido com base em 

alíquotas progressivas331, as quais, no Brasil, atingem até 27,5% (na Suécia, 

tais alíquotas chegam a 58,2%; na Alemanha, a 51,2%; na Argentina, a 35%, e 

no Chile, a 45%, apesar de este últ imo não oferecer ensino superior gratuito e 

não dispor de sistema de seguridade social público).332 A carga tributária no 

Brasil é 67% maior que a média da América Latina.333  

Nesse contexto de crít icas ao modelo atual, entende-se oportuno o 

Projeto de Lei n. 5.080/2009, mais conhecido como a nova lei de execução 

fiscal. O projeto contém importantes alterações para o sistema da execução 

fiscal, como a possibil idade de atos de constrição realizados pela autoridade 

administrativa e a instituição do Sistema Nacional de Informações 

Patrimoniais dos Contribuintes. 

O citado Projeto de Lei n. 5.080/2009 foi elaborado com base em 

consenso entre órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário. 

Na exposição de motivos do Projeto de Lei n. 5.080/2009, 

ressalta-se que o objetivo do projeto é a diminuição da l i t igiosidade, além do 

                                                 
330  Segundo Misabel  Derz i ,  quem recebe,  no Brasi l ,  até do is salár ios mínimos supor ta 

quase 50% de seus rend imentos em tr ibutos incidentes sobre o consumo.  A part i r  de 20 
sa lár ios mínimos, os tr ibutos correspondem a 25% dos rendimentos do contr ibuinte.  
DERZI,  Misabel .  Chega de t r ibuto.  Revista V iver  Brasi l.  Disponível  em: 
<ht tp: / /www.revistaviverbrasi l .com.br /64/mater ias/01/economia/chega-de-tr ibuto/>.  
Acesso em: 10 set.  2013. 

331  Como pondera Al iomar  Balee iro,  a progressividade nos t r ibutos é a única técnica que 
permi te a personal ização dos impostos,  como determina, expressamente,  o art igo 145, § 
1º ,  da Const i tuição da Repúbl ica de 1988. BALEEIRO, Al iomar.  Dire i to tr ibutár io  
brasi le i ro.  11 .  ed. Rio de Janeiro : Forense, 2007, p.  293.  

332  NOGUEIRA, Marcelo.  Mito da carga tr ibutár ia  brasi le ira.  O Dia,  Rio de Janeiro,  1 ago.  
2013. Disponível em: <http: / /od ia. ig.com.br /not ic ia/opin iao/2013-08-01/marcelo-
nogueira-mi to-da-carga-tr ibutar ia-brasi le ira.html>. Acesso em: 10 set.  2013. 

333  SCHREIBER, MARIANA. Carga tr ibutár ia no Brasi l  é 67% maior que a média da  
Amér ica Lat ina.  Folha de S.  Pau lo,  São Paulo,  13 nov.  2012. Disponível  em:  
<http :/ /www1. fo lha.uol.com.br/mercado/1184981-carga-tr ibutar ia-no-brasi l -e-67-maior -
que-media-da-amer ica- lat ina.shtml>. Acesso em: 10 set .  2013.  
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estímulo ao cumprimento voluntário das obrigações tributárias e da eficiência 

da execução fiscal.  

De fato, sabe-se que o procedimento da execução fiscal previsto na 

Lei n. 6.830/1980 tem alto custo financeiro e pouca efetividade. Ademais, os 

processos de execução fiscal representam expressivo percentual em relação à 

total idade de processos em tramitação na Justiça Federal.334 

Releva, ainda, mencionar que a “desjudicialização” de determinadas 

demandas não é novidade no ordenamento jurídico brasileiro, visto que, com a 

Lei n. 11.441, de 2007, desde que observados alguns requisitos legais, os 

inventários e parti lhas de bens, a separação consensual e o divórcio 

consensual podem ocorrer sem a intervenção do Judiciário. 

A propósito do tema, observou Antônio César Bochenek: 

 

A desjudic ia l ização das demandas de execução f iscal pode trazer  
um importante impacto posi t ivo na ve locidade da própr ia prestação 
jur isdic ional,  l iberando importantes recursos, mater ia is e humanos,  
que poderão ser empregados na solução de l ides mais complexas.335 

 

Concorda-se com Antônio César Bochenek, pois, como visto, a 

“desjudicialização” da execução fiscal – assim como a reintrodução do 

contencioso administrativo no ordenamento jurídico brasileiro, conforme ora 

proposto – apresenta muitos aspectos posit ivos. 

                                                 
334  De acordo com os dados o fic ia is do Conselho da Just iça Federa l ,  no dia 30/09/2008,  

trami tavam na Just iça Federa l  6.088.158 processos, dos quais 2.897.458 eram processos 
de execução f iscal,  promovidos pela União e autarquias federais,  ou seja,  
aproximadamente 40% dos processos em trami tação na Just iça Federa l  correspondiam 
às execuções f isca is.  BOCHENEK, Antônio César .  A in teração entre t r ibuna is e  
democrac ia por meio do acesso aos d i re i tos e à justiça:  aná l ise de experiência  dos 
ju izados especia is federais cíveis brasi le i ros. 2012. 546 p. Tese (Doutoramento em 
Dire i to ,  Just iça e Cidadania no Século XXI) .  Faculdade de Economia e Faculdade de 
Dire i to da Universidade de Coimbra, Portugal,  2012. Sér ie Monograf ias do CEJ, v.  15, 
jan. /abr.  2013. Brasí l ia :  Conselho da Just iça Federal ,  2013, 563 p. ,  p.  276. Disponível  
em: <http :/ /www2.cj f . jus.br /o js2/ index.php/mono/artic le /view/1786/1747>. Acesso em: 
15 jul .  2013.  

335  BOCHENEK, Antônio  César .  A interação entre t r ibuna is e democracia por meio  do 
acesso aos di rei tos e à just iça:  anál ise de experiência dos ju izados especia is federais 
cíve is brasi le i ros. 2012.  546 p.  Tese (Doutoramento em Dire i to ,  Just iça e Cidadania no 
Século XXI) .  Faculdade de Economia e Faculdade de Direi to da Universidade de  
Coimbra, Por tugal ,  2012. Sér ie  Monograf ias do CEJ,  v.  15, jan. /abr .  2013. Brasí l ia:  
Conselho da Just iça Federal ,  2013, 563 p. ,  p.  276. Disponíve l em: 
<ht tp: / /www2.cj f . jus.br/o js2/ index.php/mono/ar t ic le/v iew/1786/1747>. Acesso em: 15 
jul .  2013. 
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Relevante novidade constante do mencionado projeto de lei de 

execução fiscal administrativa é a instituição, pelo Poder Executivo, do 

Sistema Nacional de Informações Patrimoniais dos Contribuintes (SNIPC),  

administrado pelo Ministério da Fazenda. Nesse ponto, crít icas poderiam ser 

fei tas ao sistema no sentido de ele incorrer em desrespeito a direitos 

fundamentais dos contribuintes, com violação da intimidade e quebra do 

sigilo bancário, conforme dispõem os incisos X e XII do artigo 5º da 

Constituição da República de 1988. 

No entanto, essas alegações não têm fundamento. A criação do 

Sistema Nacional de Informações Patrimoniais dos Contribuintes (SNIPC),  

como instrumento uti l izado para veri f icação da situação patrimonial dos 

contribuintes, seja de bens móveis, seja de bens imóveis registrados, pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, visa a el iminar uma das 

principais causas de ineficácia do processo executivo fiscal: a ausência de 

bens dos executados. 

Ademais, conforme já ressaltado, esse procedimento administrativo 

de cobrança de crédito pela Fazenda Pública é usado em vários países 

desenvolvidos como Portugal, Espanha, Alemanha, Estados Unidos da 

América e Suécia.336 

Daí se infere que a execução f iscal administrativa é adotada em 

países que possuem sistema processual bem avançado e preocupação com os 

direitos fundamentais, como Alemanha e Estados Unidos da América. 

Outro aspecto do projeto de lei  de execução fiscal administrativa 

que recebe crít ica é a proibição de que part iculares tenham acesso aos dados 

do citado cadastro do Sistema Nacional de Informações Patrimoniais dos 

Contribuintes (SNIPC) para que, com base nas informações do cadastro, 

credores privados possam encontrar bens penhoráveis do devedor. 

                                                 
336  Nos Estados Unidos da Amér ica,  a penhora administrat iva pode incid i r ,  até,  sobre os 

sa lár ios do devedor.  Calmon de Passos not ic ia que,  em 1982, func ionava na Suécia uma 
autarquia – não integrante do Poder Judic iár io – com a função de executar as decisões 
judic ia is .  Esse órgão cobrava, também, t í tu los execut ivos e mul tas penais.  BARROS, 
Humber to Gomes de. Execução f isca l administ ra t iva.  Revista CEJ, Brasí l ia,  Ano XI,  n.  
39, p.  4-9 ,  out. /dez.  2007, p.  8.  Disponível  em: 
<http :/ /www2.cj f . jus.br /o js2/ index.php/revcej /ar t icle /view/941/1114>.  Acesso em: 16 
nov. 2013.  
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Entende-se que esse tratamento diferenciado não se justi f ica, pois 

mecanismos de controle do acesso ao cadastro do Sistema Nacional de 

Informações Patrimoniais dos Contribuintes (SNIPC) podem permitir a 

identif icação dos usuários que acessam o sistema, além de se imporem limites 

ao uso das informações a determinados casos como, por exemplo, com a 

comprovação de processo em curso contra o devedor integrante do cadastro. 

A corroborar esse entendimento, confira-se a doutrina: 

 
A segunda cr i t ica ao SNIPC é, uma vez inst i tuído, impedir  os 
part iculares de terem acesso a este cadastro,  parece ser  um 
tratamento di ferenc iado pouco just i f icável,  especialmente quando 
considerados os atua is desaf ios do processo de execução, dentre os 
quais a loca l ização dos bens merece relevante destaque. Nesse 
ponto,  é preciso ressal tar  o papel que a boa-fé pode desempenhar no 
contro le do acesso de part iculares ao cadastro .337 

 

Como visto anteriormente, na proposta de reintrodução do 

contencioso administrat ivo no ordenamento jurídico brasileiro, o Judiciário só 

atuará no julgamento de recurso interposto. Da mesma forma, ocorrerá no 

processo de execução fiscal administrativa, em que o Judiciário só atuará no 

julgamento de embargos opostos pelo devedor. 

Logo, o ponto comum entre o contencioso administrativo e a 

execução fiscal administrat iva é que, nas duas situações, não se exclui o 

acesso ao Judiciário, mas somente se posterga tal acesso para momento 

específico, qual seja, no caso da execução f iscal administrativa, o do 

julgamento de embargos à execução opostos pelo contribuinte. 

Por outro lado, não se pode perder de vista, como esclarece Gustavo 

Silveira Siqueira, que 

 
As le is são cr iadas, revogadas,  vio ladas,  interpretadas,  
reconstruídas doutr inalmente,  contrapostas a pr incíp ios de natureza 
não legal ( jus-natural ismo, pós-posit ivismo, p lura lismo) ,  ap l icadas 
e todos esses elementos são par te das real idades do direi to,  são 
parte das exper iências jur íd icas que v ivem uma soc iedade.338 

                                                 
337  CANTOARIO, Diego Mart inez Fervenza.  Considerações sobre o  projeto de le i  

5.080/2009 – A nova lei  de execução f isca l.  Revista Tributár ia e de Finanças Públ icas,  
São Paulo ,  n.  91, p.  11-42, mar. /abr.  2010, p.  25. São Paulo : Revista dos Tr ibunais,  
2010. 

338  SIQUEIRA, Gustavo Si lvei ra.  Histór ia do Dire i to pelos Movimentos Sociais:  
Cidadania,  Exper iências e Antropofagia Juríd ica nas Estradas de Ferro  (Brasi l ,  1906).  
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Dessa forma, as leis devem refletir os valores de determinada 

sociedade; são muitas as tensões e as contradições sociais causadas pelo 

Direito; de um lado se tem a cultura de hipertrofia do Judiciário, e de outro, a 

busca da tutela jurídica efetiva. 

Logo, a delegação à Administração Pública do processo de execução 

fiscal, pelo menos até a oposição de embargos à execução pelo devedor 

contribuinte, representa importante passo em busca do equilíbrio entre as 

garantias fundamentais dos cidadãos e a efetividade processual. 

Há sólidos argumentos favoráveis à adoção do procedimento de 

execução fiscal administrat iva na exposição de motivos do Projeto de Lei n. 

5.080/2009: 

 
26.  No tocante ao exercício  da ampla defesa e do contradi tór io  por 
parte do executado, bem como quanto à garant ia de acesso ao 
Judiciár io,  destacam-se os seguintes aspectos do modelo em foco:  
1)  a desnecessidade de garant ir  o créd ito para impugnar a execução 
no Judiciár io ;   
2)  maior prazo para apresentação dos embargos (até noventa d ias 
contados da not i f icação da inscr ição em dívida at iva) ;   
3)  possib i l idade de apresentar,  no âmbito administra t ivo,  
impugnação de pré-execut ividade;  
4)  a constr ição de bens pela administ ração só ocorre após o  
executado deixar de apresentar garant ia no prazo de sessenta dias 
da respect iva not i f icação; e  
5)  possib i l idade de o  executado requerer e obter do juízo federal  
l iminar para suspender  o  curso da execução.339 

 

Observa-se, assim, que os autores do projeto de lei da execução 

fiscal administrativa tiveram a preocupação de garantir o direito de defesa do 

contribuinte, com a possibil idade de acesso ao Judiciário em caso de abusos 

cometidos pela Fazenda Públ ica. 

                                                                                                                                                         
2011. 142 f.  Tese (Doutorado em Direi to) .  Faculdade de Dire i to.  Universidade Federa l  
de Minas Gerais,  Belo Hor izonte,  Minas Gera is,  2011,  p.  25.  Disponíve l em: 
<http :/ /www.bib l iotecad igi ta l .ufmg.br/dspace/bi ts tream/handle/1843/BUOS-
8QCMVU/tese_gustavo_si lve ira_siqueira_vers_o_defendida.pdf?sequence=1>. Acesso 
em: 10 set.  2013. 

339  BRASIL. Câmara dos Deputados. Pro jeto de Lei n.  5 .080/2009.  Exposição de Motivos.  
Disponível  em: 
<http :/ /www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrar integra?codteor=648721&fi le
name=Tramitacao-PL+5080/2009>. Acesso em: 10 set.  2013.  
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Registre-se que, na fase administrativa, a noti f icação do devedor, da 

inscrição do crédito tributário em dívida ativa, tem como principal efeito a 

interrupção da prescrição (artigo 5º, § 10, do Projeto de Lei n. 5.080/2009)340. 

Sem dúvida, a antecipação do termo inicial da prescrição para a fase 

administrativa evitará a repetição do que ocorre atualmente, com o 

ajuizamento de execuções fiscais, no Judiciário, com o único efeito posit ivo 

de impedir a consumação da prescrição, em razão da ausência de solvência do 

executado. 

Assim, na execução fiscal administrat iva, o Judiciário somente 

atuará se houver indicação, pelo Fisco, dos bens a serem penhorados. Em 

outros termos, o artigo 13, caput, e § 2º, do Projeto de Lei n. 5.080/2009341 

cria condição de procedibil idade para o ajuizamento da execução fiscal, qual 

seja, a existência de constrição preparatória ou a comprovação de 

funcionamento da empresa executada, na hipótese de penhora do faturamento. 

Nesse sentido é o entendimento de Gutenberg Gonçalves Martins: 

 
Impor tante fr isar que o  art igo 3º ,  combinado com o art igo 9º  do 
projeto de le i ,  ret i ra e transfere do Judiciár io para a Fazenda 
Públ ica a tarefa de local izar e b loquear ,  provisor iamente,  bens 
dest inados à garant ia  do juízo.  Contudo, este bloqueio somente será 
def ini t ivo ,  ou seja,  convo lado em penhora ou arresto com o 
despacho do ju iz que determinar a c i tação (art .  13, § 7º ,  I I ,  do 
projeto de le i) .342 
 

Na fase administrativa, o devedor é noti ficado para pagar a dívida, 

parcelá-la ou oferecer garantia, no prazo de 60 (sessenta) dias. Após o 

decurso desse prazo, sem manifestação do devedor, a Fazenda Pública iniciará 

atos preparatórios de constrição. 

Para maior celeridade do rito, a noti f icação do devedor será feita 

mediante carta com aviso de recebimento, ou por meio informatizado, com 

                                                 
340  BRASIL. Câmara dos Deputados. Pro jeto  de Lei n .  5.080/2009.  Disponível em: 

<http :/ /www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrar integra?codteor=648721&fi le
name=Tramitacao-PL+5080/2009>. Acesso em: 10 set.  2013.  

341  BRASIL. Câmara dos Deputados. Pro jeto  de Lei n .  5.080/2009.  Disponível em: 
<http :/ /www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrar integra?codteor=648721&fi le
name=Tramitacao-PL+5080/2009>. Acesso em: 10 set.  2013.  

342  MARTINS, Gutenberg Gonçalves. Execução f isca l administ rat iva: anál ise da ef ic iênc ia  
da cobrança do crédito púb l ico proposta pe lo projeto de le i  n.  5.080/09.  Jus Navigandi,  
Teresina, ano 16,  n.  2961,  10 ago. 2011. Disponíve l em:  
<http :/ / jus.com.br/ar t igos/19728>. Acesso em: 10 set.  2013.  
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comprovação do recebimento da noti ficação, conforme dispõe o art igo 6º, 

caput,  do Projeto de Lei n. 5.080/2009343. 
Por outro lado, o executado tem de colaborar com a execução fiscal,  

porque deve informar onde se encontram seus bens e direi tos, incluídos os 

alienados após a inscrição do crédito tributário em dívida at iva (artigo 5º, § 

4º, do Projeto de Lei n. 5.080/2009344), sob pena de cometimento de infração à 

lei,  na forma do § 3º do art igo 5º do Projeto de Lei n. 5.080/2009.345 

A autoridade administrativa pode realizar atos de constrição 

preparatórios, a aval iação dos bens, a int imação da constrição e o seu registro 

(artigo 9º, I, II e III , do Projeto de Lei n. 5.080/2009). Após a efet ivação da 

primeira constrição, a execução fiscal deverá ser ajuizada no prazo de 30 

(tr inta) dias (artigo 13, caput,  do Projeto de Lei n. 5.080/2009)346. 

Nesse sentido, com a alteração do processo de execução em 

decorrência da Lei n. 11.382/2006, o § 1º do artigo 739-A do Código de 

Processo Civil347 passou a exigir que o devedor garantisse o juízo somente 

para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. A partir de 

                                                 
343  BRASIL. Câmara dos Deputados. Pro jeto  de Lei n .  5.080/2009.  Disponível em: 

<http :/ /www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrar integra?codteor=648721&fi le
name=Tramitacao-PL+5080/2009>. Acesso em: 10 set.  2013.  

344  BRASIL. Câmara dos Deputados. Pro jeto  de Lei n .  5.080/2009.  Disponível em: 
<http :/ /www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrar integra?codteor=648721&fi le
name=Tramitacao-PL+5080/2009>. Acesso em: 10 set.  2013.  

345  Mas o § 3º  do art igo 5º  do Projeto de Lei n.  5.080/2009 dispõe: “O descumprimento da  
obr igação estabelecida no § 2º  const i tu irá infração à le i ,  para f ins do disposto no ar t .  
135 do Código tr ibutár io Nacional (que d iz:  “São pessoalmente responsáveis os sóc ios,  
d iretores e gerentes [por]  atos prat icados com excesso de poderes ou infração à le i”) .  
Ou seja: o anteprojeto qua l i f ica como excesso de poder ou inf ração à le i  o devedor  
não relacionar qua is são e onde se encont ram todos os bens que possui,  isso é 
inf ração .  MANEIRA, Eduardo. A execução f iscal  administrat iva e os d ire i tos do 
contr ibuinte.  Revista In ternaciona l de Dire i to Tr ibutár io da Associação Brasi le ira de 
Dire i to Tributár io,  v.  8 ,  p.  1-4,  ju l . /dez.  2007.  Belo Hor izonte: Del Rey,  2008, p.  3.  
(gr i fo nosso).  Disponível  em: <http :/ /sachacalmon.wpengine.netdna-cdn.com/wp-
content/up loads/2010/11/A-Execucao-Fisca l -Administrat iva-e-os-Direi tos-do-
Contr ibuinte.pdf>.  Acesso em: 20 nov.  2013.  

346  BRASIL. Câmara dos Deputados. Pro jeto  de Lei n .  5.080/2009.  Disponível em: 
<http :/ /www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrar integra?codteor=648721&fi le
name=Tramitacao-PL+5080/2009>. Acesso em: 10 set.  2013.  

347  Art .  739-A. Os embargos do executado não terão efe i to suspensivo. ( Incluído pela Le i  
n.  11.382, de 2006).  § 1º  O juiz poderá, a requer imento do embargante,  atr ibuir  e fei to  
suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos,  o prosseguimento 
da execução mani festamente possa causar ao executado grave dano de d i f íc i l  ou incer ta  
reparação, e desde que a execução já esteja garant ida por penhora, depósi to ou caução 
sufic ientes.  ( Inc luído pela Lei  n.  11.382, de 2006).  BRASIL.  Código de Processo Civ i l . 
Lei  n.  5.869, de 11 de janei ro de 1973. Disponível em: 
<http :/ /www.planal to.gov.br /cc ivi l_03/ le is / l5869.htm>. Acesso em: 10 nov. 2013.  
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então, a jurisprudência passou a admitir a aplicação desse disposit ivo aos 

processos de execução fiscal.  

Esse entendimento já se consolidou no Superior Tribunal de Justiça: 

 
PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.  
EFEITO SUSPENSIVO. LEI 11.382/2006. REFORMAS 
PROCESSUAIS. INCLUSÃO DO ART. 739-A NO CPC. REFLEXOS 
NA LEI 6.830/1980. "DIÁLOGO DAS FONTES".  
1.  Após a entrada em vigor da Le i 11.382/2006,  que inc luiu no CPC 
o art .  739-A, os embargos do devedor poderão ser recebidos com 
efei to suspensivo somente se houver  requer imento do 
embargante e,  cumulat ivamente,  est iverem preenchidos os 
seguintes requisi tos:  a)  re levância  da argumentação; b)  grave 
dano de d i f íc i l  ou incerta reparação; e c)  garant ia integra l  do 
juízo .  
2.  A Le i de Execuções Fiscais (Lei  6.830/1980) determina, em seu 
art .  1º ,  a apl icação subsid iár ia das normas do CPC. 
3. As a l terações promovidas pela Lei  11.382/2006, notadamente o  
art .  739-A, §  1º,  do CPC, são p lenamente apl icáveis aos 
processos regidos pela  Le i 6.830/1980.  Precedentes do STJ.  
4. Hipótese em que o Tr ibunal de or igem não afer iu r isco de grave 
dano de d i f íc i l  ou incer ta reparação. A revisão desse entend imento 
demanda o revo lvimento do acervo fá t ico-probatór io , vedado nos 
termos da Súmula 7 /STJ. 
5.  Agravo Regimenta l  não provido. (gr i fo nosso).348 

 

Nessa l inha de entendimento, Diego Mart inez Fervenza Cantoario 

assim se manifesta: 

 
A jur isprudência tem se incl inado a apl icar este disposit ivo à Le i n.  
6.830/1980, subordinando a concessão de efe i to suspensivo aos 
embargos à garant ia do juízo e à possib i l idade de grave dano ou de 
di f íc i l  reparação ao executado. A doutr ina é vaci lante,  mas é 
possíve l encontrar posic ionamentos no mesmo sent ido.349 

 

O Projeto de Lei n. 5.080/2009, com acerto, estabelece três formas 

de defesa pelo contribuinte: a exceção de pré-executividade administrativa, a 

impugnação fiscal e os embargos (artigos 7º, 11, §§ 2º e 3º, e 22)350. A 

                                                 
348  BRASIL. Super ior  Tr ibunal de Just iça.  Agravo Regimenta l  no Agravo n.  1190402/PR.  

Segunda Turma. Relator:  Ministro Herman Benjamin, Brasí l ia,  DF, decisão publ icada 
em Diár io da Just iça E let rônico em 18/12/2009.  Disponíve l em: 
<http :/ /www.j f . jus.br/serv icos/magistrado>. Acesso em: 20 out.  2013.  

349  CANTOARIO, Diego Mart inez Fervenza.  Considerações sobre o  projeto de le i  
5.080/2009 – A nova lei  de execução f isca l.  Revista Tributár ia e de Finanças Públ icas,  
São Paulo,  n.  91, p.  11-42, mar . /abr .  2010. São Paulo : Revista dos Tr ibunais,  2010, p.  
34. 

350  BRASIL. Câmara dos Deputados. Pro jeto  de Lei n .  5.080/2009.  Disponível em: 
<http :/ /www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrar integra?codteor=648721&fi le
name=Tramitacao-PL+5080/2009>. Acesso em: 10 set.  2013.  
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exceção de pré-executividade não tinha previsão legal, mas já era admitida 

pela doutrina e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para se 

discutirem matérias de ordem pública em execução fiscal, como, por exemplo, 

i legit imidade passiva, pressupostos processuais, condições da ação, desde que 

não houvesse necessidade de dilação probatória.351 

Assim, esse ponto do projeto de lei  representa grande avanço 

processual, na medida em que admite a exceção de pré-executividade como 

modalidade de defesa, estabelece prazo de trinta dias, contados da 

noti ficação, para o devedor arguir, além de matéria de ordem pública, o 

pagamento e a compensação anteriores à inscrição do crédito tributário em 

dívida ativa, na forma do artigo 7º do Projeto de Lei n. 5.080/2009352.  

De outro lado, o parágrafo único do art igo 7º do Projeto de Lei n. 

5.080/2009 deixa claro que a rejeição de qualquer dos fundamentos da 

arguição do contribuinte devedor pela Fazenda Pública não impede a sua 

renovação nos embargos à execução. 

De fato, o Projeto de Lei n. 5.080/2009 assegura ao devedor 

instrumentos de defesa, ou seja, possibil i ta, de forma mais ampla, o exercício 

do direito de defesa pelo contribuinte. Registre-se que isso ocorre em razão 

das duas fases da execução fiscal: uma, administrativa, e outra, judicial; esta 

últ ima, em regra, dependerá da existência de bens penhoráveis do devedor. 

Há quem entenda que esse procedimento com providências 

administrativas e judiciais ao longo do processo de execução fiscal cria 

tumulto processual.353 No entanto, isso não ocorre, porque na fase 

administrativa se observa o devido processo legal, além de se evitar o 

ajuizamento de execuções fiscais sem a mínima possibil idade de êxito. 

                                                 
351  BRASIL. Super ior  Tr ibunal de Just iça.  Súmula 393. A exceção de pré-execut iv idade é 

admissíve l na execução f iscal  relat ivamente às matér ias conhecíveis de of íc io que não 
demandem d i lação probatór ia .  Disponível em <ht tp:/ /www.st j . jus.br>.  Acesso em: 3 set .  
2013. 

352  BRASIL. Câmara dos Deputados. Pro jeto  de Lei n .  5.080/2009.  Disponível em: 
<http :/ /www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrar integra?codteor=648721&fi le
name=Tramitacao-PL+5080/2009>. Acesso em: 10 set.  2013.  

353  HARADA, Kiyoshi.  Exame do anteprojeto de le i  que dispõe sobre a cobrança de dív ida 
at iva apresentado pela Procurador ia-Geral da Fazenda Nacional e seu subst i tut ivo.  Jus 
Navigandi,  Teresina,  ano 12, n.  1430, 1 jun.  2007. Disponível em:  
<http :/ / jus.com.br/ar t igos/9968>. Acesso em: 11 nov.  2013.  
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Portanto, assim como no contencioso administrativo a parte terá a 

faculdade de interpor recurso ao Judiciário, na execução fiscal administrativa, 

o executado insatisfeito terá a ação de embargos354 para que suas alegações 

sejam analisadas pelo Judiciário, desde que observadas as condições genéricas 

do legítimo exercício do direito de ação e sejam opostos os embargos no 

prazo legal. 

Com o recebimento dos embargos, será suspensa a execução fiscal 

administrativa até sentença de improcedência do pedido proferida pelo 

Judiciário, hipótese em que haverá o prosseguimento do processo de 

execução. De outro lado, se proferida sentença de procedência do pedido nos 

embargos, haverá a conversão da suspensão da execução fiscal administrativa 

em trancamento definit ivo da execução.355 

A respeito do tema, merece transcrição o comentário de Humberto 

Gomes de Barros: 

 
Tampouco ser ia procedente a contradi ta de que a execução 
administra t iva sacr i f ica o direi to de ampla defesa e desaf ia a regra 
da ub iquidade do Poder  Judiciár io.  É que se reserva ao executado 
o direi to de embargar a execução, recorrendo à Justiça,  em caso 
de atentado a direi to seu.  Os ped idos de socorro ao Judic iár io são 
corr iqueiros em procedimentos administrat ivos complexos e 
va l iosos, como aqueles das l ic i tações de obras e serviços.  (gr i fo  
nosso).356 

 

No que se refere ao argumento da inconstitucionalidade do Projeto 

de Lei n. 5.080/2009 por violação do princípio do acesso à justiça, entende-se 

que isso não procede, pelos mesmos argumentos apresentados na defesa da 

constitucionalidade da reintrodução do contencioso administrativo no 
                                                 
354  O o ferecimento dos embargos dá ensejo à formação de novo processo, que não se 

confunde com o execut ivo,  e tem natureza de um processo de cognição. Nele,  
invertem-se as posições das par tes: autor  é o  executado embargante,  réu é o exequente 
embargado. Salvo regulamentação especi f ica,  apl icam-se ao embargante todas as 
disposições legais concernentes ao autor,  e ao embargado todas as concernentes ao réu.  
O ponto tem grande re levância prát ica,  v.g. ,  no que concerne à dis tr ibuição do ônus da 
prova: assim, é  ao embargante que incumbe provar  a alegada insubsistênc ia do créd ito  
exequendo, e não ao embargado de provar-lhe a subsistênc ia.  MOREIRA, José Car los 
Barbosa. Novo processo civ i l  b rasi le iro . 21.  ed. Rio  de Janeiro : Forense,  2001, p.  294.  

355  MOREIRA, José Car los Barbosa. Novo processo civ i l  b rasi le iro . 21.  ed.  Rio  de Janeiro:  
Forense,  2001, p.  296-297. 

356  BARROS, Humberto Gomes de. Execução f isca l  administra t iva.  Revista  CEJ, Brasí l ia,  
Ano XI,  n.  39,  p.  4-9,  out. /dez. 2007, p.  8.  Disponível em:  
<http :/ /www2.cj f . jus.br /o js2/ index.php/revcej /ar t icle /view/941/1114>.  Acesso em: 16 
nov. 2013.  
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ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, entende-se que nenhum disposit ivo 

do Projeto de Lei n. 5.080/2009 afronta a Constituição da República de 1988. 

Todos os argumentos favoráveis à execução fiscal administrativa devem ser 

somados ao fato de que atos de execução de bens, como penhora e avaliação 

de bens imóveis, são atos materiais praticados pelo Judiciário, no curso do 

processo, para se alcançar efetividade na execução fiscal; assim, não são atos 

jurisdicionais propriamente ditos. 

Ademais, como bem ressalta Humberto Gomes de Barros357, ao 

comentar a execução fiscal administrativa, na cobrança de créditos estatais o 

Poder Judiciário exerce função para a qual não foi  concebido: função 

administrativa. 

E conclui o autor sobre o assunto: 

 
A modernização do Poder Judic iár io,  acred i to,  dará um passo 
decisivo quando a cobrança dos crédi tos estata is deixar de ser um 
encargo do Poder Judic iár io ,  deslocando-se para a Administração, 
onde ganhará agi l idade e rendimento econômico. Quando isso 
ocorrer - estou certo -,  o Poder Judic iár io respirará a l iv iado. Em 
paralelo,  será reduzido o numero de devedores contumazes.358 

 

A questão é polêmica, notadamente ante a cultura do Judiciário de 

que a delegação de competências importa suposta “perda de poder dos juízes”. 

Mas o Projeto de Lei n. 5.080/2009 pretende transferir ao Poder 

Executivo trabalho burocrático que atualmente é feito, sem muito resultado, 

pelas secretarias ou cartórios das varas judiciárias. 

Desse modo, com o novo procedimento, sobrará tempo para 

servidores e magistrados realizarem atos jurisdicionais propriamente ditos, 

em vez de atuarem como meros “cobradores da dívida at iva”. 

Por f im, haverá economia de recursos f inanceiros e o Judiciário terá 

mais credibil idade perante a população, o que não ocorre hodiernamente, 
                                                 
357  BARROS, Humberto Gomes de. Execução f isca l  administra t iva.  Revista  CEJ, Brasí l ia,  

Ano XI,  n.  39,  p.  4-9,  out. /dez. 2007, p.  5.  Disponível em:  
<http :/ /www2.cj f . jus.br /o js2/ index.php/revcej /ar t icle /view/941/1114>.  Acesso em: 16 
nov. 2013.  

358  BARROS, Humberto Gomes de. Execução f isca l  administra t iva.  Revista  CEJ, Brasí l ia,  
Ano XI,  n.  39,  p.  4-9,  out. /dez. 2007, p.  8.  Disponível em:  
<http :/ /www2.cj f . jus.br /o js2/ index.php/revcej /ar t icle /view/941/1114>.  Acesso em: 16 
nov. 2013.  
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porque sua imagem vem sendo desgastada em razão do custo e do tempo de 

tramitação dos processos judiciais. 
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CONCLUSÃO  

 
A justiça administrat iva, dest inada a julgar l ide de natureza 

administrativa, pode ser exercida pelo Poder Judiciário, no sistema de 

jurisdição una, ou pelo contencioso administrat ivo, no sistema de dualidade 

de jurisdição. 

Em sentido estrito, a justiça administrativa é entendida como os 

órgãos estatais, separados da jurisdição ordinária, responsáveis pelo 

julgamento do contencioso administrativo. 

Dessa forma, entende-se o contencioso administrativo como sistema 

de jurisdição em que funções judicantes são atribuídas a uma justiça especial,  

diversa e independente da judiciária comum, com competência para 

julgamento das causas em que a Administração Publica seja parte. 

No Brasil , adota-se modelo de jurisdição una, di ferentemente da 

maioria dos países europeus, que seguem modelo dualista de jurisdição; aqui, 

as causas que envolvem os interesses da Administração Públ ica são julgadas 

pela jurisdição comum e não pela jurisdição administrativa. 

O surgimento da justiça administrativa na Europa se deu com a 

Revolução Francesa de 1789 e aperfeiçoou-se ao longo da segunda metade do 

século XIX e na segunda metade do século XX.359 

Considera-se que o contencioso administrativo francês teve sua 

criação justi f icada por circunstâncias históricas como a não identificação dos 

magistrados, que vinham do antigo regime absolutista, com as causas da 

Revolução Francesa, o que fez com que não se confiasse na imparcialidade e 

independência dos tr ibunais judiciários para julgamento das demandas em que 

figurasse a Administração Pública.360 

                                                 
359  Na França,  no f inal  do século XVI I I ,  a revo lução havia produzido uma transformação  

de ordem estata l ,  com o então Conselho de Estado, inst i tuído como órgão consul tor  de 
governo e de contencioso administra t ivo,  o qual ,  poster iormente,  passou a ser um órgão 
mais independente frente à Administração Públ ica.  SILVA, Ricardo Per l ingeiro Mendes 
da; BLANKE, Hermann-Josef;  SOMMERMANN, Kar l -Peter (Coords.) .  Código de 
jur isdição administ ra t iva:  o modelo alemão. Rio  de Janeiro: Renovar,  2009, p.  13-14.  

360  DANTAS, José Fernandes. O Tr ibunal Federal  de Recursos e o contenc ioso 
administra t ivo.  Revista Forense,  Rio de Janeiro,  v.  80, n.  286, p.  433-457, 1984, p.  
433-434.  
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Apesar das crít icas feitas por parte da doutrina ao contencioso 

administrativo, com o principal argumento de suposta parcialidade nos 

julgamentos, é certo que esse sistema dualista de jurisdição tem-se 

desenvolvido desde o século XIX, com ampliação das garantias jurídicas dos 

administrados.361 

Desse modo, hodiernamente é comum na Europa a existência de 

tribunais administrat ivos e fiscais, com corpo de juízes especializados, com 

sólida preparação em matéria administrat iva e fiscal.  

Tema que desperta grande discussão é o da possibil idade de 

reintrodução do contencioso administrativo no Brasil , considerado o modelo 

fracassado da Emenda Constitucional n. 7, de 1977, à Constituição da 

República de 1967 (Emenda Constitucional n. 1, de 1969), especialmente 

porque o contencioso administrativo previsto naquela Constituição não 

chegou a ser implementado. 

Questiona-se a respeito da constitucionalidade dessa jurisdição 

administrativa para as contendas entre Administração Pública e o particular, 

em virtude do princípio da separação dos poderes estatais e do princípio do 

acesso à justiça. 

Argumenta-se que o principio da separação de poderes, esboçado por 

Aristóteles, concebido por Locke e aperfeiçoado por Montesquieu, seria óbice 

para a reintrodução do contencioso administrativo no Brasil.  

No entanto, a leitura tradicional da clássica teoria de separação de 

poderes estatais é insustentável nas sociedades contemporâneas, porque, como 

resultado dessa visão conservadora, a prestação jurisdicional não consegue 

acompanhar a velocidade das transformações sociais, principalmente porque a 

sociedade brasileira é injusta e desigual.362 

                                                 
361  As razões atuais da permanência desta regra de separação não são mais as de 

desconf iança das autor idades jud ic iais,  mas pelo reconhecimento de ser ind ispensável  
para uma just iça adequada que os juízes tenham conhecimento profundo da 
Administração, o que não ocorre com os juízes comuns. BARACHO, José Al fredo de 
Ol iveira. Contenc ioso administrat ivo.  Revista Forense,  Rio de Janeiro,  v.  80, n.  288, p.  
25-46, out. /dez.  1984, p.  28. 

362  BOCHENEK, Antônio  César .  A interação entre t r ibuna is e democracia por meio  do 
acesso aos di rei tos e à just iça:  anál ise de experiência dos ju izados especia is federais 
cíve is brasi le i ros. 2012.  546 p.  Tese (Doutoramento em Dire i to ,  Just iça e Cidadania no 
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Cumpre ressaltar que a possibil idade de introdução do contencioso 

administrativo no Brasil já era debatida pela doutrina desde a Emenda 

Constitucional n. 1, de 1969, à Constituição da República de 1967363, em seu 

art igo 111, o qual, para alguns, possibil i tava a criação de tribunais 

administrativos com poderes jurisdicionais, vinculados ao Poder Executivo. 

A doutrina defendia a existência de órgãos administrativos com 

funções materialmente jurisdicionais, desde que as decisões emanadas de tais 

órgãos se sujeitassem à apreciação do Poder Judiciário.364 

Com a Reforma do Judiciário (Reforma da Magistratura), 

introduzida em 1977, pela Emenda Constitucional n. 7, de 1977, à 

Constituição da República de 1967 (Emenda Constitucional n. 1, de 1969), 

tornou-se possível a criação do contencioso administrat ivo sem poderes 

jurisdicionais. 

Portanto, a Emenda Constitucional n. 7, de 1977, à Constituição da 

República de 1967 (Emenda Constitucional n. 1, de 1969), emanada do então 

Presidente da Repúbl ica Ernesto Geisel, em 1977, não foi a primeira tentativa 

de introdução do contencioso administrativo no ordenamento jurídico 

nacional, pois sua criação já estava prevista desde 1969 (Emenda 

Constitucional n. 1, de 1969). 

O grande número de processos em tramitação no Judiciário já era um 

problema em 1977, tanto que esse fato, entre outros, provocou a citada 

Reforma do Judiciário cuja finalidade era descongestionar a Justiça Federal, a 

                                                                                                                                                         
Século XXI) .  Faculdade de Economia e Faculdade de Direi to da Universidade de  
Coimbra, Por tugal ,  2012. Sér ie  Monograf ias do CEJ,  v.  15, jan. /abr .  2013. Brasí l ia:  
Conselho da Just iça Federal ,  2013, 563 p. ,  p.  81. Disponíve l em: 
<ht tp: / /www2.cj f . jus.br/o js2/ index.php/mono/ar t ic le/v iew/1786/1747>. Acesso em: 15 
jul .  2013. 

363  Isso nunca fo i  contenc ioso administra t ivo.  Ou os juízes federais e,  depois,  o Tr ibunal 
Federal  de Recursos, julgam tais l i t ígios e estamos, nesse caso, dentro do s is tema 
tradic ional de jur isdição una, que é e sempre fo i  o nosso sis tema, o que é confirmado 
pelo ar t .  125 da CF de 1969, ou ser ia cr iado, realmente,  o contenc ioso administra t ivo ,  
modelo f rancês,  o que conf l i tar ia  com o ar t .  153, § 4º  (A le i  não poderá exclu ir  da 
aprec iação do Poder Judiciár io qualquer lesão de direi to indiv idual ) .  GUALAZZI,  
Eduardo Lobo Botelho. Just iça admin ist rat iva. São Paulo : Revista dos Tr ibunais,  1986,  
p.  150.  

364  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Contencioso administ ra t ivo . Rio de Janei ro :  
Forense,  1977, p.  71.  
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qual, na ocasião, já contava 318.000 processos em primeira instância e 7.000 

em segunda instância.365 

Frise-se que, na época, não foram criados contenciosos 

administrativos nos moldes do direito comparado, pois lhes era sonegada a 

função jurisdicional, o que, para a doutrina, seria empregar a expressão 

“contencioso administrativo” em sentido não técnico, pois as decisões de tal  

contencioso administrativo deviam fazer coisa julgada e ter a mesma 

efetividade dos provimentos judiciais. 

Nesse ponto, o Presidente da República, na mensagem que antecedeu 

à outorga da referida Emenda Constitucional n. 7, de 1977, à Constituição da 

República de 1967 (Emenda Consti tucional n. 1, de 1969), ao tratar da criação 

de órgãos colegiados, federais e estaduais, sem poder jurisdicional, para a 

decisão de questões fiscais e previdenciárias, ressaltou a impossibi l idade de 

se adotar contencioso administrat ivo como forma de justiça administrativa, 

pois isso demandaria um complexo de órgãos inerentes ao sistema como, por 

exemplo, um Conselho de Estado e um Tribunal de Confl itos. 

O modelo que se instituiu à época exigia somente o exaurimento da 

via administrativa antes de se propor ação judicial. Por conseguinte, o 

principal efeito dos contenciosos administrativos seria sentido pelo Poder 

Judiciário, pois muitas ações desnecessárias não chegariam a ser propostas.366 

Ocorre que se pretende instituir modelo diferente do que foi  

proposto pela Emenda Constitucional n. 7, de 1977, à Constituição da 

República de 1967 (Emenda Constitucional n. 1, de 1969). No modelo ora 

proposto, o Judiciário somente atuaria em momento posterior, em caso de 

recurso contra a sentença do contencioso administrativo ou na hipótese de 

violação do devido processo legal. O contencioso administrativo seria 

obrigatório em primeira instância, e a sentença por ele proferida faria coisa 

julgada, se não fosse interposto recurso. 

                                                 
365  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Contencioso administ ra t ivo . Rio de Janei ro :  

Forense,  1977, p.  71.  
366  VASCONCELOS, Caio Tácito Sá Viana Perei ra de. Contencioso administrat ivo.  Revista  

Forense,  Rio de Janeiro,  v.  75, n.  267,  p.  95-99, 1979, p. 98.  
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Conclui-se que a reintrodução do contencioso administrativo 

previdenciário no ordenamento jurídico brasileiro deve ser concebida como 

alternativa de inclusão de milhares de cidadãos que têm seus direitos violados 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social e não encontram, no sistema atual, 

tutela jurídica efet iva, apesar de o acesso à ordem jurídica justa ser 

preocupação crescente entre os juristas de todo o mundo. 

Numa sociedade democrática367, com leque muito amplo de direi tos 

reconhecidos formalmente pela ordem jurídica, o acesso à ordem jurídica 

justa revela-se fundamental para garantir a concretização de direitos dos 

cidadãos, sem discriminação das minorias, de modo a se evitar que o 

ressentimento de tais minorias seja agravado pela impossibi l idade de 

usufruírem de direitos básicos como, por exemplo, educação, saúde, 

benefícios previdenciários e assistenciais, bem como pelo descrédito da 

atividade jurisdicional, que decorre, sobretudo, da morosidade na tramitação 

dos processos em face da Administração Pública, incluído o Instituto 

Nacional do Seguro Social.  

De modo a assegurar a inclusão das minorias nos direitos previstos 

nas sociedades democráticas, Habermas apresenta concepção procedimental 

de polí t ica deliberat iva. É essa concepção de política deliberat iva, mesclada 

com viés l iberal de Estado, de Administração Pública e de Poder Judiciário, 

que se coloca como pano de fundo no presente trabalho, para que os cidadãos 

legit imem, racionalmente, as regras do jogo democrático, mediante ampla 

participação destes nos debates polít icos necessários para apresentação de 

proposta de reintrodução do contencioso administrativo previdenciário no 

ordenamento jurídico nacional, adaptado à ordem jurídica atual. Contudo, não 

se deve perder de vista a necessidade da estruturação de canais de 

participação democrática dos cidadãos no funcionamento desse novo órgão do 

Poder Executivo, integrante da estrutura administrativa do Instituto Nacional 

do Seguro Social.  

                                                 
367  Nela,  é essencia l  que o processo democrát ico também se preste como f iança da 

integração social  de uma sociedade que se mostra cada vez mais d i ferenc iada e 
autonomizada. HABERMAS, Jürgen. A inc lusão do outro -  estudos de teor ia polí t ica. 3.  
ed. São Paulo : Loyo la,  2007, p.  140.  
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Logo, é fundamental que se garanta a participação do cidadão em 

todas as fases do processo de reintrodução do contencioso administrativo 

previdenciário no ordenamento jurídico nacional. Para tanto, poderiam ser 

criados conselhos (fóruns públicos de debates racionais)368 compostos por 

membros da sociedade civi l, por integrantes do Judiciário e da Administração 

Pública. 

Por fim, com o objet ivo de garantir o bom funcionamento dessa nova 

estrutura jurisdicional, é necessária a existência de órgãos de controle dos 

contenciosos administrativos. Isso pode ser feito por meio de auditorias, 

corregedorias e ouvidorias, setores internos integrantes dos tribunais 

administrativos para fiscal izar a atuação dos membros de seus órgãos 

decisórios, independentemente do controle subsidiário que, de forma 

semelhante com a que ocorre com o Judiciário, ficaria a cargo do Conselho 

Nacional de Justiça. 

Ademais, para se descongestionar o Judiciário, não basta, apenas, 

sejam criados mais órgãos na justiça ordinária, com verbas que seriam gastas 

para se criar a justiça administrativa previdenciária369, notadamente porque a 

implantação da justiça administrativa especializada, com uso da estrutura já 

existente do Poder Executivo, mais precisamente do Instituto Nacional do 

Seguro Social (autarquia federal), teria, certamente, custo bem menor do que 

aquele necessário para a ampliação da justiça ordinária.370 

                                                 
368  Têm-se exemplos de democrac ia del iberat iva em países como Brasi l ,  Índ ia e Estados 

Unidos da América.  Belo Hor izonte,  por exemplo,  é uma c idade onde a prefe i tura  
municipal  promove o  “orçamento part ic ipat ivo”.  Uma parte  do orçamento públ ico  
municipal  (uma parte ainda mui to pequena) é separada para atender as demandas 
diretamente anunciadas pela população em reuniões previamente marcadas. O Estado  
(nível  munic ipa l)  cede uma parte do seu poder del iberat ivo para a população não 
organizada formalmente.  RODRIGUES, Sérgio Muri lo.  A democracia  
del iberat iva-argumentat iva de Jürgen Habermas. Revista Elet rônica do Curso de Dire i to  
– PUC Minas Serro,  Belo Hor izonte,  n.  5 ,  p.  19-32, mai .  2012, p.  31. ISSN 2176-977X.  
Disponível  em: 
<http :/ /per iodicos.pucminas.br / index.php/Direi toSerro /ar t ic le /view/1965/3937>. Acesso 
em: 29 out.  2013.  

369  DANTAS, José Fernandes. O Tr ibunal Federal  de Recursos e o contenc ioso 
administra t ivo.  Revista Forense,  Rio de Janeiro,  v.  80, n.  286, p.  433-457, 1984, p.  
434. 

370  Entretanto ,  mesmo no Brasi l ,  tem-se o exemplo  da Just iça do Trabalho que, sem perda 
da reconhecida ef ic iênc ia,  dentro de suas formal idades e da rapidez de sua atuação, é  
mui to mais barata que a just iça comum, pr incipalmente a estadual .  MOREIRA NETO, 
Diogo de Figueiredo. Tr ibunais admin ist rat ivos para o contro le da lega l idade dos atos 
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Portanto, são muitas as vantagens de uma justiça especializada em 

matéria previdenciária, a se considerar, sobretudo, que os juízes brasileiros 

têm preponderante formação privatista e certa prevenção com relação à 

Administração Pública; as atividades e os interesses da Administração estão, 

em regra, distantes da experiência do juiz ordinário.371 

Considera-se possível a criação da justiça administrativa 

previdenciária integrante do Poder Executivo, situada, organicamente, na 

estrutura do Instituto Nacional do Seguro Social, com atribuição ao Poder 

Judiciário de f iscal ização das decisões de tal justiça administrativa mediante 

recurso, como forma de se prestigiar o acesso à ordem jurídica justa. 

Na verdade, é necessária a alteração da Constituição da República 

por processo legislativo de emenda constitucional, para que seja possível 

obstar-se o julgamento, em primeira instância, pelo Judiciário, de 

determinadas demandas em face do Inst i tuto Nacional do Seguro Social, com 

atribuição à Justiça Federal do papel de instância revisora das decisões 

administrativas. Nessa perspectiva, não haveria violação ao princípio do 

acesso à justiça. 

Ainda, entender-se necessária a exigência de postulação prévia da 

pretensão na via administrativa não fere o princípio da inafastabil idade da 

jurisdição. É, apenas, necessário tal plei to na via administrativa para que se 

configure o interesse de agir, uma das condições da ação372, seja na justiça 

ordinária, seja no contencioso administrativo previdenciário. 

É inegável que a reintrodução da justiça administrativa no 

ordenamento jurídico nacional daria mais celeridade à Justiça Federal, com a 
                                                                                                                                                         

do poder públ ico  na Repúbl ica  Federat iva do Brasi l ( tese de docência).  Rio de Janeiro:  
Borsoi,  1971, p.  63.  

371  A Administração, às vezes, não é apenas distanc iada do juiz ord inár io ,  não lhe é apenas 
estranha; pode ocorrer que, inconsc ientemente,  por querer ser honesto e imparc ial ,  e le a  
faça int imamente uma adversár ia :  reagindo contra o poder do Leviatã,  o  juiz ordinár io,  
curando de exaltar  os dire i tos ind ividuais,  acaba pecando por excesso de ze lo ,  
entravando, prejudicando e,  inadver t idamente,  sacr if icando o bem comum por um 
interesse individual  menor não claramente protegido, mercê de uma interpretação da le i  
com os o lhos pr ivat istas,  o l iberal  do Direi to.  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo.  
Tr ibunais administ rat ivos para o contro le da legal idade dos atos do poder públ ico na 
Repúbl ica Federat iva do Brasi l ( tese de docência).  Rio de Janeiro: Borsoi,  1971, p.  60.  

372  PAULA, Edylcea Tavares Nogueira de. Contenc ioso administra t ivo.  Revista de 
Informação Legisla t iva,  Brasí l ia,  v.  16,  n.  62, p.  271-280,  abr. / jun.1979, p.  272.  
Disponível em: <ht tp: / /www2.senado.gov.br/bdsf/ i tem/ id/181131>. Acesso em: 5 ago.  
2013. 
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ret irada de sobrecarga de trabalho das varas cíveis, e, principalmente, dos 

juizados especiais federais, em demandas relativas a benefícios 

previdenciários e assistenciais indeferidos pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social.  Isso não comprometeria a existência da Justiça Federal. 

A uma, porque a Justiça Federal de primeiro grau ainda teria ampla 

competência para julgamento de demandas propostas em face da 

Administração Públ ica Federal, que não seriam julgadas pela just iça 

administrativa previdenciária. A duas, porque, nos juizados especiais 

federais, depois das causas previdenciárias e assistenciais, as demandas em 

face da Caixa Econômica Federal, incluídas as de responsabil idade civi l, 

representam a maior parte dos processos daqueles juízos373; muitos processos 

ainda permaneceriam nesses juizados, com a possibilidade de inclusão de 

mais processos na pauta de audiências, a qual, atualmente, é reservada às 

audiências previdenciárias e criminais (essas últ imas, em número 

inexpressivo). A três, porque a Justiça Federal, seja nos Tribunais Regionais 

Federais, seja nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, teria 

competência para o julgamento dos recursos interpostos contra as decisões da 

jurisdição administrativa. 

Em síntese, conclui-se que a grande vantagem do modelo de justiça 

administrativa ora proposto consiste na apreciação de confl i tos de natureza 

essencialmente previdenciária por uma justiça composta de órgãos julgadores 

especializados. Logo, haveria economia de tempo na solução de l i tígios 

aparentemente complexos em razão da matéria, de modo a se deixarem para 

julgamento pela justiça comum causas estranhas ao Direito Previdenciário. 

Os servidores do contencioso administrativo, na função de 

julgadores, devem ter algumas prerrogativas do juiz ordinário, pois, segundo 

                                                 
373  O Inst i tuto Nacional do Seguro Social  ( INSS) é réu em 73% das causas que trami tam 

nos ju izados, seguido pela Caixa Econômica Federal (CEF),  ré em 15,5% dos processos.  
BOCHENEK, Antônio  César .  A interação entre t r ibuna is e democracia por meio  do 
acesso aos di rei tos e à just iça:  anál ise de experiência dos ju izados especia is federais 
cíve is brasi le i ros. 2012.  546 p.  Tese (Doutoramento em Dire i to ,  Just iça e Cidadania no 
Século XXI) .  Faculdade de Economia e Faculdade de Direi to da Universidade de  
Coimbra, Por tugal ,  2012. Sér ie  Monograf ias do CEJ,  v.  15, jan. /abr .  2013. Brasí l ia:  
Conselho da Just iça Federal ,  2013, 563 p. ,  p.  256. Disponíve l em: 
<ht tp: / /www2.cj f . jus.br/o js2/ index.php/mono/ar t ic le/v iew/1786/1747>. Acesso em: 15 
jul .  2013. 
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Diogo de Figueiredo Moreira Neto, com essas prerrogativas, os juízes se 

sentem em condição de decidir com imparcialidade. 

Quanto às ações de execução f iscal,  verifica-se, no Relatório 

“Justiça em números 2013, ano-base 2012”, do Conselho Nacional de Justiça, 

que cerca de 29,2 milhões de processos de execução fiscal tramitam no Poder 

Judiciário, número que representa 32% de todos os processos em tramitação 

no Judiciário brasileiro. Observa-se que, na Justiça Federal, tramitavam, em 

2012, cerca de 3,3 milhões de processos de execução f iscal, número que 

corresponde a mais de 56% dos processos em tramitação naquela Justiça.  

Ademais, há grande dificuldade de se encerrarem os processos de execução 

fiscal, visto que o total de casos pendentes de “baixa” “representa 39,3% de 

todo o estoque e, ainda, 82,1% dos casos pendentes de execução”.374 Com base 

nesses dados, conclui-se que são altas as taxas de congestionamento nas 

execuções fiscais. Como bem ressaltou o Conselheiro Guilherme Calmon (do 

Conselho Nacional de Justiça): 

 

Esta é a hora de apresentarmos algumas so luções para 
minimizarmos esses problemas que as execuções têm gerado, não só 
por causa do quant i tat ivo de processos da Just iça Federal ,  mas 
também por causa de uma al ta taxa de congest ionamento.375 

 

Para Calmon, percebe-se que o trabalho de cobrança de tributos feito 

pelo Poder Executivo acaba sendo improdutivo, pois, quando os processos 

chegam ao Judiciário, não são resolvidos e ficam parados, porque os 

devedores não são encontrados ou porque não possuem bens penhoráveis. 

À vista desse quadro, com inspiração no modelo de execução fiscal 

de países que adotam o contencioso administrativo, conclui-se que o Projeto 

de Lei n. 5.080/2009, que trata da “desjudicialização” da execução fiscal, e o 

                                                 
374  BRASIL. Tr ibunal Regional Federal  da 2ª Região. Notíc ias:  23/10/2013 -  Just iça  em 

Números mostra que Just iça Federal  reduziu despesas e taxas de congest ionamento. 
Disponível em: <ht tp:/ /www.t r f2. jus.br/Paginas/Notic ia.aspx?Item_Id=1931&js=1>. 
Acesso em: 12 nov.  2013. 

375  BRASIL. Tr ibunal Regional Federal  da 2ª Região. Notíc ias:  23/10/2013 -  Just iça  em 
Números mostra que Just iça Federal  reduziu despesas e taxas de congest ionamento. 
Disponível em: <ht tp:/ /www.t r f2. jus.br/Paginas/Notic ia.aspx?Item_Id=1931&js=1>. 
Acesso em: 12 nov.  2013. 
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contencioso administrativo previdenciário são formas de enfrentamento da 

morosidade excessiva na prestação jurisdicional.   

Com o Projeto de Lei n. 5.080/2009, pretende-se transferir ao Poder 

Executivo trabalho burocrático que, atualmente, é feito, sem muito resultado, 

pelas secretarias ou cartórios das varas judiciárias. Desse modo, com o novo 

procedimento de execução fiscal, sobrará tempo para servidores e magistrados 

realizarem atos jurisdicionais propriamente ditos, em vez de atuarem como 

meros “cobradores da dívida ativa” da Fazenda Públ ica. Logo, haverá 

economia de recursos financeiros e o Judiciário terá mais credibil idade 

perante a população, o que não ocorre hodiernamente, porque sua imagem 

vem sendo desgastada em razão do custo e do tempo de tramitação dos 

processos judiciais. 

À vista do cenário descrito, vislumbra-se, no contencioso 

administrativo previdenciário, real possibil idade de julgamentos céleres e 

com qualidade, tanto nos processos que tramitam no Judiciário como naqueles 

que passariam à competência dos tribunais administrativos previdenciários. 

Por fim, reconhece-se a impossibil idade de se exaurir o tema da 

pesquisa acadêmica e espera-se ter contribuído para reflexão de que o direi to 

fundamental à prestação jurisdicional deve prestigiar a celeridade no 

julgamento de causas de natureza previdenciária e assistencial, bem como das 

execuções fiscais, com a sua “desjudicialização”. 
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