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ses de 2011, afetaram o Código de Processo Judicial Adminis-
trativo italiano.
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1 A NOVA LEGITIMIDADE AD CAUSAM 

DA AUTORITÀ GARANTE DELLA 

CONCORRENZA E DEL MERCATO – AGCM

O ano novo, repleto de novidades le-
gislativas em várias frentes, oferece-nos a 
oportunidade de tecer algumas considera-
ções a respeito de importantes inovações 
introduzidas, no final de 2011, sobre o 
processo judicial administrativo italiano.

A alusão, logicamente, in primis, 
refere-se ao decreto corretivo do Código 
de Processo, publicado na Gazzetta 
Ufficiale no dia 23 de novembro de 2011 
(Decreto Legislativo n. 195, de 15 de no-
vembro de 2011). 

Esse decreto introduziu significativas 
“correções” em relação à redação original, 
visando solucionar algumas das questões 
mais imediatas levantadas pelo Decreto 
legislativo n. 104, mesmo sem intervir nos 
aspectos “críticos” do texto aprovado em 
julho de 2010 (primeiramente, a disciplina 
das ações e da competência, objeto de 
importantes intervenções governamen-
tais sobre o texto redigido pela Comissão 
Especial instituída junto ao Conselho de 
Estado)1, parcialmente já solucionados – 
no exercício da função nomofilática que 
lhe foi conferida pelo art. 99 do Código 
de Processo Judicial Administrativo ita-
liano – pelo Plenário (a referência é, em 
particular, aos acórdãos ns. 3 e 15, que, 
fundando-se no princípio da efetividade 
da tutela, afirmaram a regra da “atipicida-
de das ações”, reconhecendo como legíti-
mas tanto a ação de cumprimento como a 
de averiguação2, e aos acórdãos ns. 6, 19 e 
20, atinentes aos critérios de individuação 
do Juízo competente3), e ainda sob ava-
liação da própria Comissão, em vista do 
segundo corretivo em fase de elaboração4. 

Antes de examinar tais modificações, 
merecem registro duas importantes novi-
dades legislativas que afetaram o proces-
so judicial administrativo.

A primeira diz respeito à nova legi-
timidade processual conferida pelo art. 
35 do Decreto-lei n. 201, de 6 de de-
zembro de 2011 (denominado decreto 
“salva Itália”), à Autorità garante della 
concorrenza e del mercato – AGCM 
(Autoridade de garantia da concorrência 

e do mercado), habilitada a agir em juízo 
contra os atos administrativos gerais, os 
regulamentos e os provimentos de qual-
quer Administração Pública que violem 
as normas de proteção da concorrência 
e do mercado5.

Em particular, conforme preceitua 
o § 2º do novo art. 21-bis da Lei n. 287 
de 1990, acrescido pela fonte inovado-
ra, se aquela autoridade considerar que 
um ato da Administração Pública tenha 
violado as normas supramencionadas, 
deverá elaborar um parecer fundamen-
tado, no qual apontará – perante a pró-
pria Administração – os perfis específicos 

das violações identificadas (segundo um 
esquema análogo à informação de recur-
so, regulamentada pelo art. 243-bis do 
Decreto Legislativo n. 163 de 2006). Se 
a Administração não observar o prazo de 
sessenta dias após a apresentação do seu 
parecer, poderá apresentar o recurso por 
intermédio da advocacia pública, dentro 
de trinta dias.

A amplitude da norma, que atribui 
à AGCM a legitimidade para impugnar 
qualquer ato da Administração Pública, 
mesmo os de conteúdo particular, por 
ser excepcional, não se aplica às em-
presas públicas nem, segundo a mais 
recente jurisprudência da Corte de 
Cassação italiana6, aos órgãos de direito 
público que violem as normas de tutela 
da concorrência e do mercado. Permite, 
contudo, a sua incidência, de maneira 
imediata, sobre qualquer procedimento 
licitatório que, embora abstratamente 
respeitando o sistema pró-concorrencial, 
integre – no seu concreto desenvolvi-
mento – uma violação das suas regras 
formais e/ou substanciais, violando os 
seus princípios informadores. 

A despeito da problemática que tal 
disposição poderá causar, do ponto de 
vista prático (em relação ao restrito qua-
dro de funcionários da Administração e 
à objetiva impossibilidade de esta “mo-
nitorar” todos os provimentos adminis-
trativos suscetíveis de infringir as normas 
sobre a concorrência, tarefa para a qual 
deve ser capaz de utilizar, pelo menos, 
algumas autoridades do setor), trata-se, 

como é fácil observar, de uma novidade 
de grande relevância. 

Isso, não apenas em razão da força 
que ela atribui à autoridade antitruste, à 
qual as mais recentes normas em tema 
de liberalização e simplificação conferi-
ram novos e importantes poderes, reco-
nhecendo-lhe uma função de destaque 
na solução da gravíssima crise que afetou 
a Itália, mas também, e em primeiro lu-
gar, no que se refere à reconstrução geral 
do papel do juiz administrativo italiano, 
que, por meio desta forma de legitimida-
de pública de agir “no interesse da lei”, 
vê reforçada a sua função de garantia 
da “justiça na administração”, estabe-
lecida no art. 100 da Constituição italia-
na, e várias vezes realçada pela Corte 
Constitucional a partir da sentença n. 
204 de 20047. O processo instaurado por 
aquela autoridade perde os caracteres tí-
picos do processo de partes, funcional à 
tutela de uma posição jurídica subjetiva, 
e passa a assumir conotações mais obje-
tivas, o que levou a se falar na introdução 
de uma espécie de “Ministério Público 
da concorrência” no processo adminis-
trativo italiano. 

Consequentemente, os entraves 
postos pela jurisprudência administrativa 
em tema de legitimidade para a impug-
nação dos atos de licitações (veja-se, a 
esse propósito, o último caso paradig-
mático ocorrido: a discutida sentença do 
Plenário do Conselho de Estado italiano, 
n. 4 de 2011)8 ou os gravosos ônus im-
postos para o acesso à justiça, poderiam 
ser substancialmente superados median-
te uma denúncia (delação) à AGCM e 
de uma sucessiva demanda judicial por 
parte desta autoridade. 

A tendência rumo à objetivização 
do processo judicial administrativo, ti-
midamente antecipada pelo art. 146, § 
11, do Código do Patrimônio Cultural 
e Paisagístico, no texto aprovado pelo 
Decreto Legislativo n. 42 de 2004 (po-
rém, repentinamente revogado nas mo-
dificações posteriores)9, tem sido corre-
tamente detectada, inclusive nas novas 
disposições introduzidas no rito especial 
relativo aos conflitos em matéria de con-
tratos públicos de recepção da Diretiva 
comunitária n. 2007/66, transferidas, 
com algumas modificações, para os arts. 
120 e seguintes do Código do Processo 
Judicial Administrativo italiano10. 

Com a função de tutela do interesse 

Se a Administração não observar o prazo de sessenta dias após 
a apresentação do seu parecer, poderá apresentar o recurso 

por intermédio da advocacia pública, dentro de trinta dias.
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geral relativamente às regras de evidên-
cia pública, e, não obstante o princípio da 
estrita correspondência entre o pedido e 
a decisão, o legislador, como é sabido, 
reconheceu ao juiz ad quem o poder/
dever de declarar, em qualquer caso, a 
cessação de eficácia do contrato estipu-
lado em consequência das mais graves 
violações das regras pró-concorrenciais, 
independentemente de um pedido es-
pecífico nesse sentido. Análoga ratio 
ordena a introdução do novo sistema 
de sanções administrativas, que o juiz, 
de ofício, é chamado a dispor em alter-
nativa à declaração integral de ineficácia 
do contrato, quando, mesmo diante das 
graves violações supracitadas, a “decla-
ração integral de ineficácia do contrato” 
não seja possível. 

Tais opiniões da doutrina sendo 
prestigiadas, representando orientações 
providas de um certo lastro a respeito 
dessas últimas previsões11, as novas dis-
posições poderiam abrir caminho para 
uma progressiva extensão de um juízo 
administrativo objetivo para a tutela dos 
interesses gerais primários (ambiente, 
saúde, segurança, paisagem, etc.), com 
novas formas de legitimidade “pública” 
para demandar ou com mecanismos 
de enfraquecimento da estreita relação 
pedido/pronunciado (inclusive mediante 
eventual irrenunciabilidade da ação), ou 
com a introdução de sanções adicionais.

2 O CONTRIBUTO UNIFICATO (TAXA 

JUDICIÁRIA UNIFICADA) DEVIDA 

NAS CAUSAS REFERENTES AOS 

PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO 

DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E 

ABASTECIMENTOS

O Decreto-lei n. 138, de 13 de agosto 
de 2011, convertido na Lei n. 148, de 14 
de setembro de 2011 (denominada “ma-
nobra de ferragosto”)12, com um ulterior 
fortalecimento dos obstáculos ao acesso 
à justiça, mais uma vez “dobrou” o con-
tributo unificato devido (taxa judiciária 
unificada)13 para a apresentação das de-
mandas (principais e incidentais) e dos 
motivos adicionais introdutivos de novas 
demandas sobre os provimentos rela-
tivos aos procedimentos de licitação de 
obras públicas, serviços e abastecimen-
tos, elevando-o (de maneira absoluta-
mente irrazoável) para quatro mil euros, 
independentemente do valor da causa14. 

Tal se deu em linha contrária à que 

busca uma maior tutela contra atos lesi-
vos à concorrência e, portanto, em subs-
tancial contraste com as mesmas indica-
ções dispositivas fornecidas pela Diretiva 
Comunitária n. 66/2007, no sentido de 
um sistema processual a impedir que as 
violações das regras pró-concorrenciais 
venham a produzir efeitos.

Embora o ônus do pagamento do 
contributo unificato, após o desfecho do 
conflito judicial, seja da parte sucumben-
te, mesmo em contumácia e mesmo que 
tenha havido compensação das despe-
sas, é evidente que, nessa proporção, a 
medida (desprovida de qualquer relação 
com o valor efetivo da causa, logo contrá-
ria ao cânone da proporcionalidade) aca-
ba por constituir, na essência, um injus-
to obstáculo ao exercício de um direito 
constitucionalmente e eurounitariamen-
te garantido (tanto em via direta, como 
pela referência ao art. 6 CEDU15), que, 
apesar do fracasso da primeira “tentati-
va” diante da Corte Constitucional sobre 
o precedente contributo unificato16, não 
deve lograr ser avalizado pelas Cortes su-
periores (Corte Constitucional, Corte de 
Justiça e/ou Corte Europeia dos Direitos 
Humanos).

3 O DECRETO LEGISLATIVO N. 195 DE 201117

O primeiro decreto correti-
vo do Código do Processo Judicial 
Administrativo aprovado pelo Governo, 
em virtude da delegação originária, no 
mês de novembro de 2011, realizou es-
sencialmente, como já foi dito, uma ope-
ração de restyling, esclarecendo alguns 
perfis de incerteza detectados no texto 
original e corrigindo alguns evidentes 
“erros devidos à pressa da última hora” 
(como o que consiste na omitida coor-
denação dos prazos para a notificação da 
demanda incidental e dos motivos adi-
cionais com os relativos à notificação da 
demanda inicial, no rito especialíssimo 
em matéria de licitações públicas).

É oportuno apresentá-los, mesmo 
sinteticamente, ilustrando o alcance e a 
ratio deles. 

3.1 SOBRE O LIVRO PRIMEIRO: 

DISPOSIÇÕES GERAIS

A primeira modificação integra o art. 
12 (relações com a arbitragem), escla-
recendo que o procedimento (arbitro 
rituale di diritto) é regulamentado pe-
los arts. 806 e seguintes do Código do 

Processo Judicial Administrativo. Seguem 
modificações dos arts. 17, 18 e 20 (este 
último apenas na rubrica), de mero sa-
neamento formal. 

A regulamentação do domicílio (art. 
25) é oportunamente precedida pela 
menção (na fórmula do “fermo restan-
do”)18 ao art. 136, com referência às co-
municações de secretaria, que o próprio 
corretivo integrou, com o expresso reco-
nhecimento da possibilidade de indicar 
o número de fax e o correio eletrônico 
certificado, mesmo que diferentes, do 
endereço do domiciliado.

É, contudo, substancialmente rele-
vante a substituição do segundo parágra-
fo do art. 26, que, estendendo a todos 
os conflitos a regra introduzida pelo art. 
4º, § 2º do Decreto-lei n. 70, de 13 de 
maio de 2011, convertido na Lei n. 106, 
de 12 de julho de 2011, para os juízos 
em matéria de licitações públicas, prevê 
a condenação (de ofício) a uma sanção 
pecuniária não inferior ao dobro e não 
superior a cinco vezes o montante (já in-
justamente alto e independente do valor 
da causa) do contributo unificato devido 
para a demanda inicial, quando a parte 
sucumbente tenha agido ou resistido em 
juízo temerariamente19. 

A modificação, se tem a vantagem de 
eliminar a anterior referência da sanção à 
circunstância de que a decisão contrária 
fosse fundamentada em “razões mani-
festas ou orientações jurisprudenciais 
consolidadas” (o que gerava evidentes 
dúvidas sobre a compatibilidade com 
a plena garantia do direito de defesa), 
“desconta” o significativo endurecimen-
to da pena, pela destinação da sanção 
ao fundo da justiça20 (com singular e 
desprezível identidade entre autoridade 
sancionadora e o destinatário da quantia 
paga a título de sanção)21.

O corretivo trata, ainda, de compa-
tibilizar o Código do Processo Judicial 
Administrativo italiano com as dispo-
sições da denominada “manobra de 
Agosto” (Decreto-lei n. 138, convertido 
na Lei n. 148, de 14 de setembro de 
2011), que – intervindo de forma dire-
ta e incisiva sobre a vexata quaestio da 
natureza jurídica da s.c.i.a.22 e dos ins-
trumentos de tutela do terceiro contra 
a sua ilegítima utilização, e cancelando, 
de uma só vez, de maneira apressada e 
contraditória, a apreciável estrutura re-
construtiva sugerida pelo Plenário n. 15, 
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do dia 1º de agosto de 201123 – reconduziu a supramencionada 
tutela exclusivamente ao juízo ex art. 31 do Código do Processo 
Judicial Administrativo24. 

Consequentemente, o novo art. 31, a propósito das ações 
de averiguação da obrigação de prover, insere, no primeiro 
parágrafo, a menção aos “demais casos previstos pela lei”, en-
quanto o art. 133 (a respeito do qual vejam-se as referências 
contidas neste mesmo texto), na indicação das matérias atri-
buídas à jurisdição exclusiva do juiz administrativo, substitui, 
no § 1º, letra c, a genérica alusão aos conflitos em matéria de 
d.i.a.25, com a referência, mais pontual, aos conflitos em matéria 
de “silêncio ex art. 31, § 1, 2 e 3, e de provimentos expressos 
emanados em sede de verificação de ‘sinalização certificada de 
início de atividade’, denúncia e declaração de início atividade” 
(sendo, na verdade, inútil a indicação destas últimas fórmulas, 
substituídas pela lei com a primeira já desde 2010!). Tal ocorre 
em conformidade com o art. 19, § 6-ter da Lei n. 241 de 1990, 
que se enquadra em uma ótica de coerência interna da jurisdi-
ção exclusiva sobre as causas relativas à aplicação do art. 20 da 
mesma Lei (no tocante ao denominado “silêncio-consentimen-
to”), já prevista pela Lei n. 163, de 1º de outubro de 2010, em 
sede de conversão do Decreto-lei n. 125, de 5 de agosto de 
2010. Justamente a extrema amplitude dessa disposição deixa 
em aberto o problema da compatibilidade constitucional de 
uma jurisdição exclusiva por “tipo de título habilitante”.

As modificações do livro primeiro são complementadas 
com intervenções de mero drafting em relação aos arts. 32 e 33.

3.2 SOBRE O LIVRO SEGUNDO: PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 

PRIMEIRO GRAU

No que diz respeito ao processo de primeiro grau, o legis-
lador delegado introduz, antes de tudo, um parágrafo 4-bis no 
art. 44 (vícios do processo e da notificação), especificando que, 
mantendo-se quanto previsto pelo art. 39, § 2º (menção “exter-
na” ao Código do Processo Judicial Administrativo em tema de 
notificação), a nulidade dos atos é detectável de ofício.

É, ao contrário, ainda do mero “saneamento formal” a mo-
dificação do art. 54 (transfere-se, no próprio primeiro parágra-
fo, a expressão “sob demanda de parte”, já presente no texto 
original para a excepcional autorização ao depósito tardio de 
memoriais e documentos). A respeito deste ponto, merece re-
gistro a recente divergência jurisprudencial entre a III Sezione do 
Conselho de Estado italiano e o CGA26 sobre as consequências 
do desrespeito do prazo para o depósito destinado à admissibi-
lidade da defesa oral27.

Mero “saneamento formal” também no art. 55, ao passo 
que o art. 57 opera uma intervenção de drafting na disciplina 
das despesas do procedimento cautelar, substituindo o termo 
“sentença” por “provimento”, e acrescendo a especificação “de 

mérito”, em alusão à sentença que poderia determinar uma de-
cisão diferente acerca das despesas.

O decreto, em seguida, intervém no regime das instâncias 
de abstenção e recusa do assistente técnico de ofício, eliminan-
do do segundo parágrafo do art. 67 a frase e são decididas 
pelo presidente ou pelo magistrado delegado com decreto ini-
mpugnável, superando, dessa forma, a incompatibilidade com 
a previsão do art. 20, § 2º, sobre as instâncias de abstenção ou 
recusa do juiz, conferidas, ao contrário, ao colegiado (?). 

Uma disposição de notável interesse, sem dúvida alguma, 
consiste naquela que acrescentou um inciso ao art. 73, § 1º, 
delimitando o objeto das réplicas na resposta aos novos docu-
mentos e aos novos memoriais depositados tendo em vista a 
audiência. 

Objetiva-se, dessa forma, evitar o uso distorcido da réplica, 
adotado durante o primeiro ano de vida do Código, segundo 
o qual as partes (os residentes e os contrainteressados nos 
processos desprovidos de fases cautelares ou instrutórias, e 
o próprio demandante nos processos em que tais fases já ti-
nham, de alguma forma, descoberto as cartas dos adversários) 
não apresentavam memoriais e aguardavam a réplica para 
produzir as suas contradeduções ou opor exceções a respeito 
dos atos ou documentos já alegados pelos outros defensores. 
Consequentemente, a réplica perdia qualquer utilidade concreta 
(consistente, na intenção dos redatores do código, em oferecer 
uma maior possibilidade de contraditório escrito, limitando o 
tempo e o conteúdo da discussão de mérito, que, conforme dis-
posto no sucessivo § 3º, deve ser conduzida “sinteticamente”). 

Com o esclarecimento oferecido pelo corretivo, as partes 
que decidam não replicar, em sede de memoriais ordinários, 
os atos e documentos já depositados nas fases anteriores do 
processo, não poderão mais fazê-lo em memoriais de réplica e, 
sobretudo, caso seus adversários não produzam novos memo-
riais, limitar-se-ão as réplicas aos eventuais novos documentos 
depositados para a audiência. 

Com efeito, consta da relação ilustrativa do decreto corretivo 
que a modificação visa assegurar em uma visão de simplifica-
ção processual, no respeito do princípio do contraditório, que 
as réplicas são possíveis apenas se for depositada, pela parte 
contrária, um memorial ou documentos em vista da audiência 
de mérito, e que ditos atos constituem também o limite, ao 
nível de conteúdo, das próprias réplicas. O sistema, no respeito 
das regras deontológicas de correção da conduta das partes do 
processo, haveria de ser aperfeiçoado ulteriormente com a proi-
bição explícita de se replicar diretamente na audiência, caso não 
se tenha feito isso por escrito (praxe, infelizmente, seguida com 
frequência pela advocacia pública).

A correção seguinte (fora uma falha “gráfica” no art. 76) 
interessa o art. 87, introduzindo duas modificações específicas 
no regime das audiências públicas e dos procedimentos em câ-
mara de conselho. 

Com a primeira, enfrenta-se a questão da (in)oportunidade 
da audiência pública para os processos com objeto “delicado”, 
conferindo ao presidente do colegiado o poder de dispor sobre 
a realização das audiências a portas fechadas, por razões de 
segurança do Estado, de ordem pública ou de bons costumes 
(garantindo, desta maneira, as demandas que interessam aos 
serviços secretos). 

Com o esclarecimento oferecido pelo corretivo, as 
partes que decidam não replicar, em sede de 

memoriais ordinários, os atos e documentos já 
depositados nas fases anteriores do processo, não 
poderão mais fazê-lo em memoriais de réplica [...]
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A segunda, referente aos procedi-
mentos em câmara de conselho, esclare-
ce que a redução pela metade do prazo 
não se aplica às demandas em matéria 
de acesso aos procedimentos junto a câ-
mara de conselho (em relação às quais 
faz referência ao art. 116, § 1º, que, entre 
outros aspectos, integra a sua disciplina, 
especificando que no prazo de trinta dias 
é possível propor, além da demanda 
principal, também a incidental e os moti-
vos adicionais), e que a exceção de notifi-
cação da demanda, principal e incidental, 
e dos motivos adicionais, opera apenas 
no primeiro grau.

3.3 SOBRE O LIVRO TERCEIRO: 

IMPUGNAÇÕES

As sucessivas modificações dizem 
respeito aos juízos de impugnação.

A primeira, referente ao art. 95, resol-
vendo uma questão levantada pelos pri-
meiros comentaristas, estabelece que a 
obrigação de notificação da impugnação 
a todas as partes do processo, já previs-
ta em relação às causas incindíveis, vale 
também para as que sejam dependentes 
entre si.

No tocante ao procedimento caute-
lar, por razões de oportuna homogenei-
dade (na verdade, mais formal do que 
substancial) com o processo de primeiro 
grau, o termo “dano”, no art. 98, é subs-
tituído pelo substantivo, geralmente utili-
zado nas demais disposições, “prejuízo”. 

A atenção já demonstrada no art. 
57 pelo uso impróprio do termo “sen-
tença” no lugar do termo mais amplo, 
“provimento”, inspira também a análoga 
correção inserida no último parágrafo do 
art. 99, a propósito da ineficácia da pro-
núncia do plenário proferida em força do 
mero “interesse da lei” sobre a decisão 
(portanto, provimento) impugnada.

Quanto ao conteúdo do recurso de 
apelação, o corretivo acrescenta a men-
ção ao art. 22, § 3º, para esclarecer que 
a parte pode estar em juízo pessoalmen-
te, perante o Conselho de Estado (ou o 
Conselho de Justiça Administrativa da 
região siciliana), somente se habilitada 
ao patrocínio junto às magistraturas su-
periores. A regra vale também em rela-
ção à revogação e à oposição de terceiro 
diante dos mesmos juízes. 

Uma ulterior e relevante alteração foi 
introduzida à oposição de terceiro, com a 
eliminação, no § 1º do art. 108, da espe-

cificação – ausente no art. 404 do Código 
de Processo Civil italiano e suscetível de 
restringir injustamente a utilização do 
instrumento – segundo a qual o terceiro 
seria titular de uma posição autônoma e 
incompatíve”. 

A última intervenção, no tocante às 
impugnações, diz respeito à suspensão 
da sentença impugnada em Cassação. 
O corretivo especifica que a demanda de 
suspensão deve ser notificada às outras 
partes, e que ao procedimento se apli-
cam as disposições dos §§ 2º, 5º, 6º e 7º 
do art. 55 (para a cautelar colegial) e dos 
§§ 1º, primeiro período, 2º, 3º, 4º e 5º do 
art. 56, para a monocrática. 

3.4 SOBRE O LIVRO QUARTO: 

CUMPRIMENTO E RITOS ESPECIAIS

Ademais, o legislador delegado italia-
no enfrentou e definiu – oportunamente 
– a vexata quaestio da possibilidade de 
propositura da ação ressarcitória em sede 
de cumprimento até diante do Conselho 
de Estado (ou do CGA). 

Como se sabe, após uma primeira 
pronúncia (Conselho de Estado, Sezione 
V, n. 8142, de 23 de novembro de 2010), 
implicitamente no sentido da admissibili-
dade da demanda ainda em grau único 
(apoiada por alguns prestigiados mem-
bros da Comissão redatora da disposição), 
diversas sentenças (Conselho de Estado, 
Sezione V, n. 3078, de 1º de abril de 
2011; Conselho de Estado, Sezione III, n. 
2693, de 5 de maio de 2011; Conselho de 
Estado, Sezione V, n. 3078, de 23 de maio 
de 2011) tinham sustentado a tese da 
sua improponibilidade, fundamentando 
a orientação no princípio geral do duplo 
grau de jurisdição, não claramente descar-
tado pelo texto originário do art. 112. 

O corretivo, considerando a falta de 
fundamento da não constitucionalização 
do duplo grau de jurisdição28 (diferente-
mente do princípio de apelabilidade das 
decisões dos TAR, por serem juízes de 
primeiro grau)29, estabeleceu, em confor-
midade com uma lógica de concentração 
dos atos processuais, a admissibilidade 
da ação “mesmo em único grau” em 

sede de cumprimento, para o ressarci-
mento dos prejuízos ligados à impossi-
bilidade ou, de qualquer maneira, a não 
execução em forma específica, total ou 
parcial, da sentença transitada em julga-
do, ou à sua violação ou evasão.

Contrariamente, o decreto suprimiu 
o § 4º, que admitia a propositura em 
cumprimento da ação ressarcitória autô-
noma, ex art. 30, § 5º, que segue – por-
tanto – diretamente o rito ordinário.

Uma significativa modificação in-
teressa também ao procedimento de 
cumprimento. Além de uma operação 
de mero drafting no segundo parágra-
fo, o Decreto Legislativo n. 195 substitui 
o § 6º do art. 114, prevendo uma nova 
regulamentação – mais completa – no 
tocante ao âmbito de cognição do juiz do 
cumprimento sobre questões relativas a 
dito cumprimento e, também, entre as 
partes envolvidas na sentença transitada 
em julgado, sobre as questões referentes 
aos atos do comissário ad acta. 

Tais atos, no novo texto do art. 114, 
podem ser contestados pelas próprias 
partes, por meio de específica reclama-
ção contra tal juízo, a ser depositada pré-
via notificação aos contrainteressados, 
no prazo de sessenta dias. Subverte-se, 
dessa forma, o modelo ordinário das 
ações perante o juiz administrativo – que 
prevê um prazo para a notificação e um 
sucessivo para o depósito – abraçando, 
ao contrário, o modelo próprio do re-
curso extraordinário ao Presidente da 
República (depósito, prévia notificação, 
dentro de cento e vinte dias).

A diversidade não tem muito senti-
do, sobretudo levando em consideração 
que o período sucessivo faz referência 
– para a ação dos terceiros estranhos à 

sentença transitada em julgado – à dis-
ciplina (e, portanto, aos termos) da ação 
ordinária de anulação ex art. 29 (levando 
em conta que, conforme o art. 87, § 3º, 
o prazo para o depósito, por ser um pro-
cesso tratado em câmara de conselho, é 
reduzido para quinze dias; tendo a juris-
prudência esclarecido, oportunamente, 
que os termos reduzidos pela metade 

[...] o legislador delegado italiano enfrentou e definiu 
– oportunamente – a vexata quaestio da possibilidade de 
propositura da ação ressarcitória em sede de cumprimento 
até diante do Conselho de Estado (ou do CGA).
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ex art. 87 não sofrem ulteriores reduções no tocante aos ritos 
especiais: Conselho de Estado, Sezione III, n. 6638, de 19 de 
dezembro de 2011).

Já se disse a respeito da modificação do art. 116 (sobre o 
rito especial para o acesso), que visa uniformizar os prazos para 
a proposição dos motivos adicionais e da demanda incidental, 
assumindo, como paradigma, o previsto para a demanda prin-
cipal (trinta dias). Uma ulterior correção esclarece que a noti-
ficação requerida sob pena de inadmissibilidade é – segundo 
a regra geral – a fornecida a, pelo menos, um dos contrainte-
ressados, permanecendo a eventual necessidade de integrar o 
contraditório para fins de procedibilidade do processo judicial. 

Contudo, não foi solucionado o problema dos pressupos-
tos (ordinários ou integrados pela utilidade do acesso para fins 
de definição do processo principal) para o deferimento da de-
manda contra a rejeição de acesso proposto em um julgamento 
(uma causa) já pendente, incidentes na própria natureza (deci-
sória ou meramente instrutória) da ordenança e, para o efeito, 
da sua recorribilidade (veja-se Conselho de Estado, Vara IV, n. 
5765, de 27 de outubro de 2011).

Por motivos de coerência e homogeneidade com as dispo-
sições relativas aos demais direitos especiais, o corretivo acres-
centa, em seguida, um parágrafo 6-bis do art. 117, asseverando 
que também nos juízos de impugnação da decisão sobre o si-
lêncio, aplicam-se as regras “especiais” previstas pelos §§ de 2º 
ao 6º do mesmo artigo.

Merece particular atenção a modificação introduzida no art. 
119, que integra as matérias sujeitas ao rito abreviado, inserindo: 
(i) as causas que têm como objeto os provimentos da Agência 
nacional de regulamentação do setor dos correios ex art. 37, 
§ 2º, “h” da Lei n. 96, de 4 de junho de 2010, ora – todavia – 
absorvidas (por efeito da supressão da Agência pelo Decreto 
Legislativo n. 201, de 6 de dezembro de 2011, convertido na 
Lei n. 214, de 22 de dezembro de 2011, e da passagem das re-
lativas competências à Autoridade para as garantias nas comu-
nicações) no âmbito geral dos conflitos sobre os provimentos 
emanados pelas Autoridades independentes, já contempladas 
no § 1º, “b”, do art. 119; (ii) as ações individuais e coletivas con-
tra as discriminações de gênero em âmbito trabalhista, previstas 
pelo art. 36 e ss. do Decreto Legislativo n. 198, de 25 de julho de 
2006, se compreendidas – segundo este decreto – na jurisdição 
do juiz administrativo. 

Deverão retornar, ao contrário, para o rito ordinário, as cau-
sas que tenham por objeto os provimentos da Agência nacional 
para a regulamentação e vigilância em matéria de água, ins-
tituída pelo art. 10, § 11º, do Decreto Legislativo n. 70, de 13 
de maio de 2011, convertido na Lei n. 106, de 12 de julho de 
2011, cujas competências – por efeito da supressão da Agência 

determinada pelo mesmo Decreto Legislativo n. 201/2011, con-
vertido na Lei n. 214/2011 – foram atribuídas ao Ministério do 
Meio Ambiente e da tutela do território e do mar.

O Decreto n. 195 soluciona, oportunamente, a evidente 
falha do texto originário do art. 120 do Código do Processo 
Judicial Administrativo italiano, na parte em que tinha estabe-
lecido a redução para trinta dias do prazo para a notificação da 
demanda somente com referência ao recurso principal: o novo 
texto a estende, diversamente (e como era lógico), também à 
notificação da demanda incidental e dos motivos anexos. 

Revela-se menos apreciável a modificação do art. 125, que 
opera uma ulterior ampliação do leque das causas em que – 
salvo os casos de violações “graves” das normas em tema de 
licitação de obras públicas, serviços e abastecimentos, enume-
radas pelo art. 121 – a suspensão ou a anulação da adjudicação 
não implica a decadência do contrato já estipulado, e o ressar-
cimento do dano eventualmente devido ocorre só pelo equiva-
lente, acrescendo as causas relativas: a) aos procedimentos ex 
art. 140 do Decreto Legislativo n. 163, de 12 de abril de 2006; 
b) aos procedimentos de projetação, aprovação e realização das 
intervenções individuadas no contrato institucional de desenvol-
vimento ex art. 6 do Decreto Legislativo n. 88, de 31 de maio de 
2011; c) às obras previstas pelo art. 32, § 18º, do Decreto-lei n. 
98, de 6 de julho de 2011, convertido na Lei n. 111, de 15 de 
julho de 2011.

3.5 SOBRE O LIVRO QUINTO: NORMAS FINAIS

É (formalmente) integrativa também a modificação do art. 
13 que, coerentemente com a previsão das disposições espe-
cíficas advindas após a aprovação do código, integra o elen-
co dos casos de jurisdição exclusiva, acrescendo, além das já 
mencionadas causas: (i) sobre o silêncio, ex art. 31, §§ 1º, 2º 
e 3º; (ii) sobre os provimentos expressos emanados em sede 
de verificação de s.c.i.a.30 e d.i.a.31; (iii) sobre o silêncio-consen-
timento; (iv) as atinentes a todos os provimentos (inclusos os 
sancionatórios e exclusos os relativos às relações de emprego 
público privatizadas), emanados pelos organismos enumerados 
nos arts. 112-bis, 113 e 128-duodecies do Decreto Legislativo 
n. 385, de 1º de setembro de 1993 (que dispõe o Texto único 
das leis em matéria bancária e creditícia); (v) os processos que 
dizem respeito à atribuição dos direitos de uso das frequências, 
à licitação e aos demais procedimentos ex art. 1º, §§ 8º ao 13, 
da Lei n. 220, de 13 de dezembro de 2010 (Lei de Estabilidade 
2011), inclusos os previstos no art. 4º do Decreto-lei n. 34, de 
31 de março de 2011, convertido na Lei n. 75, de 26 de maio de 
2011 (“Medidas de racionalização do espelho radioelétrico”); 
(vi) as causas referentes aos provimentos da Agência nacional 
para a regulamentação e vigilância em matéria de água, insti-
tuída pelo art. 10, § 11, do Decreto-lei n. 70, de 13 de maio de 
2011, convertido na Lei n. 106, de 12 de julho de 2011, cujas 
competências, por efeito da supressão da Agência disposta pelo 
próprio Decreto-lei n. 201/2011, convertido na Lei n. 214/2011, 
foram conferidas ao Ministério do meio ambiente e da tutela do 
território e do mar, com nova subtração à jurisdição exclusiva 
do juiz administrativo; e (vii) as causas que têm por objeto os 
provimentos emanados ex art. 3º, § 2º, do Decreto Legislativo 
n. 149, de 6 de setembro de 2011 (que prevê “Mecanismos 
sancionatórios e premiais relativos a regiões, províncias e mu-

[...] que a notificação requerida sob pena de 
inadmissibilidade é – segundo a regra geral – a 

fornecida a, pelo menos, um dos 
contrainteressados, permanecendo a eventual 

necessidade de integrar o contraditório para 
fins de procedibilidade do processo judicial.
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nicípios, conforme os arts. 2º, 17 e 26 da 
Lei n. 42, de 5 de maio de 2009”).

Oportunamente, o Corretivo espe-
cifica, também, que a jurisdição sobre 
as sanções alternativas, em matéria de 
contratos públicos, prevista no art. 23, 
possui a mesma forma que a relativa às 
outras sanções pecuniárias, estendida ao 
mérito.

No tocante à jurisdição exclusiva e 
de mérito, é preciso lembrar que, com 
a Ordenança n. 712, de 25 de março 
de 2011, a Corte de Apelação de Turim 
remeteu à Corte Constitucional a ques-
tão da legitimidade da atribuição à ju-
risdição exclusiva do juiz administrativo, 
com cognição estendida ao mérito, das 
causas sobre as sanções administrativas 
irrogadas pela Consob – Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa32, 
anteriormente de competência funcional 
da Corte de Apelação (contudo, o TAR 
Lazio manifestou-se no sentido contrário, 
com a sentença Vara I, n. 3934, de 9 de 
maio de 2011, declarando a questão ma-
nifestamente infundada, e evidenciando, 
em particular, a forte conexão entre po-
der de vigilância, que já configura um 
serviço público nos setores descritos no 
Decreto Legislativo n. 80, de 1998, e po-
der sancionatório). 

O decreto reordena, ademais, o âm-
bito de competência funcional do TAR do 
Lazio, estendido não apenas aos novos 
casos de jurisdição exclusiva em matéria 
de comunicações, de água (hoje ultra-
passada) e de mecanismos sancionató-
rios e premiais ex art. 3º, § 3, da Lei n. 
149 de 2011, mas também aos provi-
mentos – atinentes aos magistrados ad-
ministrativos – emanados pelo Conselho 
de Presidência da Justiça Administrativa 
(por analogia com os concernentes aos 
magistrados ordinários) às causas que 
têm por objeto as ordenanças e os provi-
mentos comissariais emanados em situa-
ções de emergência proclamadas ex art. 
5º, § 1º, da Lei n. 225, de 24 de fevereiro 
de 1992, e às atribuídas à jurisdição do 
juiz administrativo derivantes da aplica-
ção do Título II do Livro III do Decreto 
Legislativo n. 159, de 6 de setembro de 
2011, relativas à Agência nacional, para 
a administração e destinação dos bens 
sequestrados e confiscados ao crime 
organizado.

A última modificação do livro quinto 
se refere, como mencionado anterior-

mente, ao art. 136, esclarecendo que a 
indicação do endereço de correio ele-
trônico certificado e do fax a serem for-
necidos pelos defendores na demanda, 
ou em ocasião do primeiro ato defensivo 
para fins de recebimento das comunica-
ções atinentes ao processo, pode até ser 
diferente do endereço do domiciliado, 
com consequente possibilidade para o 
dominus de gozar de uma mais direta e 
imediata gestão da causa.

3.6 SOBRE O ANEXO 2: NORMAS DE 

RECEPÇÃO

As alterações posteriores dizem res-
peito aos registros. Acrescenta-se, em 
especial, a referência ao registro dos pro-
vimentos do Plenário (art. 2º do anexo) 
e, sobretudo, prescreve-se – desneces-
sariamente – a inserção no registro de 
apresentação das demandas da notícia 
sobre as impugnações propostas contra 
as determinações do juiz e o respectivo 
desfecho, isso obriga, coerentemente, a 
secretaria do juiz junto à qual tenha sido 
apresentada a impugnação a transmitir 
imediatamente a cópia do provimento 
que define o juízo de impugnação (art. 
1º, que, ademais, substitui as alusões ao 
secretário-geral para a assinatura dos re-
gistros, com a referência ao secretário da 
seção, para a assinatura de cada folha, e a 
um assessor do próprio secretário-geral, 
para a subscrição do fechamento diário).

3.7 SOBRE O ANEXO 4: NORMAS DE 

COORDENAÇÃO E REVOGAÇÕES

O (primeiro) decreto corretivo in-
tervém, coerentemente, nas normas de 
coordenação e nas revogações (arts. 3º 
e 4º do anexo).

Com referência a estas últimas, 
enumeram-se: (I) os arts. de 71 ao 74 
do Real decreto n. 444, de 21 de abril de 
1942 (atinente à regulamentação da se-
cretaria do Conselho de Estado em sede 
jurisdicional, ditada pelo Regulamento 
para a execução da lei sobre o Conselho 
de Estado”); (II) os arts. de 23 ao 27 
do Decreto do Presidente da República 
n. 214, de 21 de abril de 1973 (relati-
vo à gestão das funções e dos registros, 
disciplinada por meio do “Regulamento 
de execução da Lei n. 1034, de 6 de de-
zembro de 1971, de instituição dos TAR 
– Tribunais Administrativos Regionais); 
(III) o art. 8º da Lei de 27 de maio de 
1975 (que trata do procedimento de 

ocupação e expropriativo introduzido em 
ocasião de intervenções extraordinárias 
de emergência em matéria de constru-
ção civil); (IV) o art. 9º da Lei n. 227, de 
7 de junho de 1975 (sobre a indenização 
expropriatória na singular matéria regu-
lamentada pelo “Programa de interven-
ções extraordinárias para a mecanização 
e automação do serviço de correio, de 
banco dos correios e telegráfico, para 
a reestruturação e modernização dos 
serviços telefônicos, e para a constru-
ção de alojamentos de serviço a serem 
locados aos funcionários do Ministério 
dos Correios e Telecomunicações”); (V) 
o art. 4º, § 11-quarter, Lei n. 546, de 8 
de agosto de 1977 (atinente ao serviço 
expropriativo); (VI) o art. 145-bis, § 3º, 
do Decreto Legislativo n. 385, de 1º de 
setembro de 1993 (que estabelece dis-
posições gerais sobre o contencioso em 
matéria de sanções administrativas, regu-
lamentadas no Texto único das disposi-
ções em tema de intermediação finan-
ceira, ex arts. 8º e 21 da Lei n. 52, de 6 
de fevereiro de 1996); (VII) o art. 16 da 
Lei n. 205, de 21 de julho de 2000 (rela-
tiva à integração da instrutória mediante 
consultoria técnica, como ordenada pe-
las Disposições em matéria de justiça 
administrativa); (VIII) o art. 246-bis, do 
Decreto Legislativo n. 163, de 12 de abril 
de 2006 (no tocante à responsabilidade 
por lide temerária, regulamentada no 
Código dos contratos públicos relativos 
a obras, serviços e abastecimentos, de 
recepção das Diretivas comunitárias 
2004/17/CE e 2004/18/CE).

Resulta, ao contrário, eliminada a 
alusão ao art. 17, § 6º, segundo período, 
da Lei n. 127, de 15 de maio de 1997 
(denominada “Bassanini 2”), atinente à 
conferência de serviços, tal como regula-
mentada em sede de Medidas urgentes 
para a agilização da atuação adminis-
trativa e dos procedimentos de decisão 
e de controle.

4 AVALIAÇÕES FINAIS SOBRE O DECRETO 

LEGISLATIVO N. 195 

No geral, o alcance das modifica-
ções “corretivas” e as interpretações “re-
construtivas” fornecidas pelo Plenário (e, 
mais amplamente, por parte da copiosa 
jurisprudência dos TT. AA. RR. – Tribunais 
Administrativos Regionais e do Conselho 
de Estado italiano33, que dedicou grande 
atenção à aplicação das novas normas) 
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testemunham a substancial “solidez” da estrutura do Código, per-
mitindo à próxima (segunda) intervenção corretiva, já sob exame 
da Comissão junto ao Conselho de Estado, aprofundar os perfis 
mais delicados, levando em conta a progressiva evolução da ma-
téria e utilizando os resultados da elaboração já cumprida. 

Objetiva-se, ademais, que, antes da aprovação do texto final, 
a Corte Constitucional já tenha solucionado tanto a referida ques-
tão da jurisdição sobre as sanções CONSOB34, como a levantada 
pelo TAR Sicília, Palermo, Vara I, com a Ordenança n. 1628, de 
7 de setembro de 2011, referente à legitimidade constitucional 
do art. 30, § 5º, do Código do Processo Judicial Administrativo, 
na parte em que prevê um prazo de 120 dias (decorrentes a 
partir do trânsito em julgado da sentença de anulação) mesmo 
para a proposição da ação ressarcitória dos prejuízos oriundos 
de um ato já anulado (faltando, neste caso, aquela conexão com 
as exigências de segurança jurídica e de estabilidade das relações 
jurídicas, ligada à observação segundo a qual o ato instaura um 
sistema supraindividual de interesses, que podem razoavelmente 
ter sugerido a previsão de um prazo reduzido). 

Não parece, ao contrário, existir nenhuma dúvida razóavel 
de constitucionalidade sobre o art. 15, § 5º, no que diz respeito 
à parte que veta a pronúncia do juiz sobre a demanda cautelar, 
caso ele não se julgue competente para julgar a causa (questão 
levantada pelo TAR Campânia, Nápoles, Sezione I, com orde-
nança n. 800, de 18 de novembro de 2010): os instrumentos 
(mesmo os monocráticos) à disposição do demandante lhe 
permitem obter uma tutela imediata por parte do juiz apontado 
como competente, ao passo que reabrir o caminho para a tutela 
cautelar diante do juiz incompetente acabaria ensejando nova-
mente todas aquelas problemáticas do denominado “forum 
shopping cautelar”, em evidente contraste com os princípios do 
devido processo legal e do juiz natural35. 

NOTAS
1 No que diz respeito às várias passagens do iter de aprovação do código, 

ver Chieppa (2010).
2 Confrontar, principalmente, Pajno (2011); Baccarini (2011); Raimondi 

(2011); Clarich (2010, p. 1121 e ss.); Torchia (2013); Follieri (2010); Gi-
sondi (2010); Carbone (2011).

3 Em particular, as sentenças afirmam o princípio pelo qual, em caso de 
impugnação conjunta de atos emanados por órgãos centrais do Estado 
e de atos destinados a exaurir a sua eficácia em um determinado âmbito 
territorial, aplica-se a disposição do art. 13, § 3º, do Decreto Legislativo n. 
104/2010, segundo a qual a competência para tomar conhecimento de tais 
atos continua sendo, de toda sorte, do Tribunal Administrativo Regional / 
TAR de Lazio. Naquela oportunidade, foi esclarecido que a competência 
desse Tribunal (com sede em Roma) em relação a atos de autoridades 
centrais atrai, por conexão, os atos emanados por órgãos ou entes peri-
féricos, tendo também sido indicado que, para esse fim, não importa a 
maior ou menor relevância que a impugnação do ato da autoridade central 
assuma quanto ao estado geral da demanda, tratando-se de uma questão 
que, por ser concernente ao mérito, não pode ser delibada em sede de re-
gulamentação de competência. A Ordenança n. 20, mais especificamente, 
encara a hipótese de impugnação de atos emanados por um órgão estatal, 
que tenham eficácia estendida a todo o território nacional, conjuntamente 
com atos em relação aos quais se aplicaria o diferente critério da sede de 
serviço do dependente público. Também neste caso, esclarece o Supremo 
Tribunal, há de ser conservada a unidade judicial perante o TAR de Lazio, 
chamado a tomar conhecimento sobre a legalidade de atos de administra-
ção estatal com eficácia extrarregional. Não há razão para considerar, com 
efeito, que o Código do Processo Judicial Administrativo italiano tivesse 
a intenção de contradizer o consolidado endereço interpretativo sobre 
a matéria, dando preferência ao TAR periférico, em virtude do diferente 
critério da sede de serviço do dependente. Assume, ao contrário, alcance 

geral o diferente princípio da concentração do processo diante do mesmo 
juiz, que realiza os valores da efetividade da tutela (art. 1º) e da razoável 
duração do processo (art. 2º, § 2º). Nesse sentido, o Colegiado releva cor-
retamente que a exigência de assegurar a qualquer custo a unitariedade do 
processo encontra explícita confirmação na previsão do art. 32, segundo o 
qual é sempre possível, no juízo, a cumulação de demandas conectadas, 
propostas em via principal ou incidental. 

4 Sobre a competência, sinaliza-se a carta enviada por parte do Presiden-
te do Conselho de Estado, datada 16 de novembro de 2011, para todos 
os Presidentes dos tribunais administrativos regionais e sedes destacadas 
(este documento pode ser consultado no site institucional da justiça ad-
ministrativa), na qual, com referência ao indeferimento, por parte do Go-
verno, das propostas de modificação dos arts. 15 e 16 formuladas pela 
Comissão especial instituída junto ao Conselho de Estado, integrada para 
a redação do primeiro decreto corretivo, observa-se que as preocupações, 
que tinham induzido a Comissão especial a propor a modificação dos 
arts. 15 e 16 do Código do processo administrativo, podem ser superadas 
examinando as demandas – no caso em que não tenha sido apresentada 
a demanda cautelar e falte, portanto, a denominada Câmara de conse-
lho filtro – antes de mandá-los guardar nos arquivos. Um rápido controle 
do Presidente irá permitir não apenas verificar a eventual incompetência, 
mas também vícios procedimentais como, por exemplo, a tardividade, a 
inadmissibilidade por defeito de jurisdição, por falta de notificação em 
relação a pelo menos um dos contrainteressados etc. Para as demandas 
que apresentem tais perfis de rito, deveria ser fixada desde logo a audiên-
cia de discussão. Esse ‘modus operandi’ faria com que se alcançasse o 
dúplice objetivo de não fazer transferir a outro Tribunal depois de anos 
uma demanda por motivos de competência, e de não ir alimentando 
o atrasado com demandas em relação às quais não seja possível uma 
pronúncia de mérito.

5 Autorità garante della concorrenza e del mercato (Autoridade de garantia 
da concorrência e do mercado) é a autoridade administrativa independen-
te italiana, instituída pela Lei n. 287/1990, sob o impulso de normativa co-
munitária da União Europeia (Regulamento n. 4064/1989 do Conselho, de 
21 de dezembro de 1989, que especificou e complementou os princípios 
estatuídos pelo Tratado de Roma de 1957, nos arts. 81 ss.)

6 Faz-se referência à sentença n. 28329, de 22 de dezembro de 2011, em 
que as Seções Unidas afirmaram a jurisdição do juiz ordinário pelo que 
dizia respeito às causas relativas ao procedimento aberto pela RAI (Radio-
televisione Italiana, a empresa de televisão e rádio estatal italiana) para a 
seleção de alguns jornalistas.

7 Confrontar, a este respeito, Sandulli (2007); Sandulli (2008).
8 Trata-se da célebre sentença sobre a relação entre demanda principal e 

demanda incidental, na qual, em mérito ao particular perfil da tutela do 
interesse “instrumental”, o Supremo Tribunal, na sua composição plenária, 
declarou que em linhas gerais, a possível vantagem obtenível da pronún-
cia de anulação não resulta nem um pouco idônea a determinar, por 
si só, o reconhecimento de uma situação diferenciada, que fundamente 
a legitimidade para interpor uma demanda. Em particular, para essa 
finalidade resulta totalmente insuficiente a referência a uma utilidade 
meramente hipotética ou eventual, que requer, para a sua completa rea-
lização, como acontece nas vicissitudes em exame, a passagem através 
de uma pluralidade de fases e de atos que recaiam na esfera da mais 
ampla disponibilidade da Administração [...], tanto que o eventual ‘inte-
resse prático’ na renovação da licitação, alegado pela parte recorrente, 
não demonstra, por si só, a titularidade de uma posição jurídica que sus-
tente a legitimidade para demandar. Essa expectativa não se distingue 
da que poderia ser própria de qualquer operador do setor que aspire a 
participar de uma futura seleção. Em doutrina, veja-se Saitta (2001, 563 e 
ss.); Perfetti (2003, 809 e ss.); Vaiano (2004, 697 e ss.).

9 A disposição − a respeito da qual se lembra o imediato comentário de San-
dulli (2004) − previa, com efeito, de um lado uma “obrigação de decisão” 
sobre as demandas propostas contra os provimentos de autorização paisa-
gística até em hipótese de renúncia ou de superveniente falta de interesse 
do recorrente (§ 11, primeira proposição) e, de outro, a possibilidade para 
os sujeitos legitimados para demandar contra a autorização (identificados 
pelo próprio § 11, em entidades quais as associações ambientalistas por-
tadoras de interesses difusos ex art. 13 da Lei n. 349 de 1986, ou qualquer 
outro sujeito público o privado que possua algum interesse) de propor 
apelação contra as ordenanças ou sentenças do TAR em matéria, mesmo 
na hipótese em que não tivessem promovido a demanda de primeiro grau 
(segundo período). Portanto se observa, no supramencionado comentário, 
que, se esta segunda parte da disposição incide, como se disse, apenas 
em relação à decadência da ação ou tutela de interesses legítimos, pois 
constitui em substância uma norma processual excepcional, mas ‘neutra’, 
a primeira parte incide profundamente, ao contrário, sobre a própria na-
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tureza do processo judicial administrativo. São notórias as hipóteses de 
reforma que visam introduzir uma espécie de ‘ação pública obrigatória’ 
(análoga à prevista pelo art. 112 do Código de processo penal italiano) 
para garantir a tutela da legalidade dos atos administrativos, porém – 
até hoje – sempre contrastadas. Da mesma forma, é conhecida a mais 
recente tendência que consiste em consentir ao demandante a escolha 
entre tutela ressarcitória e tutela anulatória, justificada (contra quem, 
como quem escreve, já sublinhou em várias circunstâncias o forte risco de 
eversão dos princípios de bom andamento e de legalidade substancial) 
com a alusão à ‘disponibilidade’ do processo por parte do demandante, 
que, se disse, da mesma maneira em que pode a qualquer momento 
renunciar ‘in toto’ à tutela, pode também escolher as modalidades da 
mesma, preferindo o ressarcimento pelo equivalente à decadência do 
provimento impugnado. Portanto, mostra-se particularmente relevante, 
também nesta óptica, a previsão do art. 146, § 11, que (independente-
mente dos problemas de constitucionalidade que indubitavelmente põe 
em razão da fonte na qual é inserido) parece abrir o caminho (ao ver 
de quem escreve, caminho, este, nada inoportuno) rumo a um processo 
judicial administrativo mais ‘objetivo’ e provavelmente mais coerente com 
o papel de garantia da ‘justiça na administração’ que, como foi lembrado 
pela Corte Constitucional em ocasião da recentíssima sentença 204 de 
2004, é ao mesmo atribuído pela Constituição.

10 Sobre o tema das sanções alternativas, veja-se Sandulli (2011a).
11 Confrontar a Ata do Presidente Coraggio na Mesa Redonda com o tema 

“Rumo ao Código do Processo Judicial Administrativo”, ocorrida na Aula 
Magna da Corte de Cassação italiana, no dia 21 de abril de 2010, sobre 
o esquema de Código do Processo Judicial Administrativo redigido pela 
Comissão especial instituída junto ao Conselho de Estado.

12 O “ferragosto” é um feriado italiano, que ocorre no dia 15 de agosto, e em 
que se comemora a Assunção de Maria.

13 Trata-se de uma taxa judiciária que o ordenamento jurídico italiano im-
põe no caso de interposição de demandas (principais e incidentais) e da 
apresentação de argumentos adicionais de novas demandas sobre provi-
mentos de procedimentos de licitação de obras públicas, serviços e abas-
tecimentos. O ônus do pagamento desse contributo unificato incumbe à 
parte sucumbente, após a conclusão do conflito.

14 Com senso crítico, veja-se também Quinto (sem data)
15 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-

bertà fondamentali (Convenção Europeia de salvaguarda dos direitos do 
homem e das liberdades fundamentais).

16 Confrontar a ordenança n. 164, de 6 de maio de 2010, que, a respeito da 
questão de legitimidade constitucional levantada pelo TAR Lombardia sobre 
o contributo unificato de dois mil euros, declarou a sua inadmissibilidade 
em relação a diversos perfis “formais”, observando todavia que de qualquer 
maneira, a questão é inadmissível pela pluralidade de soluções que podem 
ser oferecidas por parte do legislador em uma matéria, como a da deter-
minação das despesas processuais postas a cargo dos usuários da justiça, 
além da tributária, onde vige o princípio da sua discricionariedade e da 
insindicabilidade das opções legislativas que não sejam caracterizadas por 
uma manifesta irrazoabilidade (veja-se a sentença n. 162 de 1983); que, no 
caso em questão, a norma censurada, introduzindo uma mais articulada 
distinção entre diversas categorias de causas administrativas, e elevando a 
medida do ‘contributo unificato’ em relação a algumas delas, há de se con-
siderar fruto de uma escolha discricionária não manifestamente irrazoável. 
A Corte foi, na verdade, investida em outras circunstâncias da questão, que 
sempre julgou inadmissível por aspectos formais. 

17 Para um comentário analítico sobre o novo texto do Código, atualizado até 
o primeiro decreto corretivo, confrontar Ferrari (2012).

18 Expressão típica utilizada no idioma italiano para fazer alusão a algo que se 
tem como pressuposto de base do que se está prestes a tratar: neste caso 
específico, o fermo restando faz referência ao preceito disposto pelo art. 136.

19 Confrontar Lipari (2011).
20 Em particular, aplica-se o art. 15 das normas de recepção do Código do 

Processo Judicial Administrativo aprovado pelo citado Decreto Legislativo 
n. 104 de 2010, que estatui que a entrada derivante das sanções pecuniá-
rias previstas pelo Código vai contribuir para o balanço do Estado, para 
ser redistribuído ao estado de previsão do Ministério da economia e da 
fazenda para as despesas ex art. 1º, § 309, da Lei n. 311, de 30 de dezem-
bro de 2004, e sucessivas modificações. Por sua vez, a norma mencionada, 
em várias ocasiões alterada, estabelece que a maior entrada derivante da 
aplicação das disposições ex par. 306 e 308, contribuirá para o balanço 
do Estado, para ser redistribuído ao estado de previsão do Ministério da 
justiça para o pagamento das dívidas anteriores, e para a adequação das 
despesas de funcionamento dos gabinetes judiciários e ao estado de pre-
visão do Ministério da economia e da fazenda para as despesas relativas 
ao funcionamento do Conselho de Estado e dos Tribunais administrativos 

regionais, inclusas as necessárias para incentivar projetos especiais para 
a eliminação do atrasado e para o melhor funcionamento do processo 
judicial administrativo.

21 Confrontar, a propósito do análogo problema levantado pelas sanções al-
ternativas ex art. 123 do Código, Chieppa (2010, p. 588).

22 Segnalazione certificata inizio attività: trata-se de uma técnica específica 
do ordenamento jurídico italiano, que pode ser traduzida como “sinaliza-
ção certificada de início de atividade”.

23 Acolhendo por sua vez a “proposta” de Greco (2011).
24 Confrontar Sandulli (2011c) e Parisio (2011).
25 Dichiarazione di inizio di attività, ou seja, “declaração de início de atividade”.
26 Consiglio di giustizia amministrativa, ou seja, “Conselho de justiça admi-

nistrativa”.
27 Em especial, confrontar Conselho de Estado italiano, Vara III, ordenança n. 

150, de 17 de janeiro de 2012, e CGA, n. 64, de 17 de janeiro de 2012.
28 Confrontar Corte Constitucional, ordenança n. 84, de 27 de março de 

2003, In: Giur. Cost. 2003, 2, onde a Corte afirmou textualmente que o 
legislador dispõe de uma ampla discricionariedade na regulamentação 
dos diversos instrumentos processuais e na previsão de formas diferencia-
das de tutela pelo que se refere à particularidade da relação deduzida no 
processo, respeitando o critério de razoabilidade; em especial, não existe 
um princípio constitucional de duplo grau da cognição de mérito, esta 
técnica não dizendo respeito à garantia do direito de defesa, portanto o 
legislador pode estruturar diversamente o processo de apelação.

29 Confrontar Corte Constitucional, 1º de fevereiro de 1982 n. 8, que decla-
rava a ilegitimidade constitucional da Lei n. 1 de 1978, que excluía a ape-
labilidade das ordenanças cautelares em matéria de obras públicas. Sobre 
o princípio geral de apelabilidade das ordenanças cautelares, confrontar 
Conselho de Estado italiano, Plenário, n. 1, de 20 de janeiro de 1978, com 
nota de Sandulli (In: Foro italiano, III, 145.).

30 Veja-se a nota n. 22 do presente texto.
31 Veja-se a nota n. 25 do presente texto. 
32 Autoridade administrativa independente, fundada em 1974, cuja atividade 

é direcionada à tutela dos investidores, à eficiência, transparência e desen-
volvimento do mercado mobiliário italiano.

33 Confrontar, em especial, a ampla análise desenvolvida por Ferrari (2012).
34 Veja-se nota n. 32 do presente texto. 
35 Veja-se, por todos, Sandulli (2011b).
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