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Apresentação 

Vivemos o período democrático mais longevo da República.
Tal cenário tem exigido o contínuo aperfeiçoamento das institui-

ções, o que não é diferente em relação ao Poder Legislativo, que igual-
mente tem acelerado a incorporação de melhores práticas e paradigmas 
no exercício de suas funções legiferante, fiscalizatória e de autônoma 
administração interna.

Nesse descortino, a Advocacia do Poder Legislativo tem se destaca-
do como órgão de vital importância ao Parlamento.  
 Inserta entre as carreiras típicas de Estado, a Advocacia do Poder 
Legislativo – integrada por Advogados e Procuradores aprovados em con-
curso público especificamente realizado para esse fim –, tem desempenha-
do atividades de superior relevância, seja na consultoria e assessoramento 
jurídicos do Poder Legislativo e dos nobres Parlamentares no exercício do 
mandato, seja em sua representação judicial e extrajudicial.

Revela-se, portanto, mais que oportuna a criação de um periódico 
destinado a divulgar estudos jurídicos, pareceres e peças processuais re-
lacionados à atuação da Advocacia do Poder Legislativo, cujo âmbito de 
competência exige a análise, diária, de temas jurídicos multidisciplinares, 
tais como aqueles relativos à Teoria Geral do Estado, Filosofia do Direito, 
Hermenêutica, Legística, Direito  Constitucional, Parlamentar, Adminis-
trativo, Eleitoral, Financeiro, Previdenciário,  Processual, Tributário, entre 
outras áreas do conhecimento.

Assim sendo, é com enorme satisfação que a Associação Nacional 
dos Procuradores e Advogados do Poder Legislativo – ANPAL, entidade 
representativa dos  Advogados e Procuradores das Assembleias Legislati-
vas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e do Senado Federal, traz a 
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público o primeiro volume da Revista da Advocacia do Poder Legislati-
vo, sendo este volume integralmente dedicado a artigos jurídicos.

Com a presente iniciativa, a categoria dos Advogados e Procuradores 
do Poder Legislativo almeja, por meio da contribuição intelectual de seus 
integrantes e de outros especialistas, ampliar a discussão de temas jurídi-
cos com repercussão  nas funções estatais afetas ao Parlamento, o que, por 
certo, despertará a atenção da comunidade jurídica, assim como resultará 
em subsídios para os senhores Parlamentares das Casas Legislativas de 
toda a Federação, no desempenho de seus mandatos.
   

Antonio Silvio Magalhães Junior
Presidente da Associação Nacional dos Procuradores e Advogados do 

Poder Legislativo –  ANPAL
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H e l d e r  O l i v e i r a
Doutorando, mestre e graduado em direito pela Universidade Católica de Pernambuco. Professor 
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Sumário: 1 – Colocação do tema. 2 – Das normas constitucionais e a sua apli-
cação em âmbito estadual. 3 – Notas sobre o processo legislativo. 4 – Aplicação 
do princípio da simetria. 5. Conclusões.  6. Referências.

Resumo: O federalismo é um modelo constitucional que estabelece a premissa 
de “diversidade na unidade”, na medida em que os Entes autônomos recebem 
competências e limitações pelo texto da Constituição, baseado também na ideia 
de descentralização. O Estado Federal, por sua vez, é o modelo político-consti-
tucional existente em determinado Estado-soberano que implementa, em maior 
ou menor medida, os ideários do federalismo. No entanto, a CF/88 não estabe-
lece expressamente quais normas deveriam ser reproduzidas obrigatoriamente 
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no âmbito dos Estados. O desafio, portanto, seria identificar quais seriam es-
sas normas, levando-se em consideração importantes conceituações como, por 
exemplo, aquelas normas que seriam de imitação ou de reprodução obrigatória. 
O STF exerce papel fundamental na estrutura da federação brasileira, proferindo 
decisões que acentuam o caráter centralizador, funcionando em muitos momen-
tos como se nosso Estado fosse Unitário. Identificou-se que o princípio da sime-
tria tem sido utilizado como uma regra pela Corte, quando a prática deveria ser 
outra: a de reforço da autonomia legislativa do Estado-membro

Palavras-chave: Federalismo; Processo legislativo estadual; Princípio da simetria.

PRINCIPLE OF SYMMETRY AND THE STATE LEGISLATIVE PRO-
CESS: in search of lost autonomy

Abstract: Federalism is a constitutional model that states the premise of “diversity 
in unity”, insofar as autonomous entities are given competences and limitations by 
the text of the Constitution, based also on the idea of decentralization. The Fed-
eral State is the political-constitutional model existing in a given sovereign that 
implement the ideas of federalism. However, Brazilian federal 1988 constitution 
does not expressly determine which federal standards should be mandatorily re-
produced within the scope of States. The challenge, therefore, would be to identify 
these standards, considering important concepts such as, for example, imitation or 
mandatory reproduction. The Brazilian Federal Supreme Court plays a fundamen-
tal role in the structure of the Brazilian federation, issuing decisions that accen-
tuate the centralizing character, functioning in many moments in our state as if it 
were a Unitary one. It was identified that the principle of symmetry has been used 
as a rule by the Court within state legislative process, when the practice should be 
different: that of strengthening states legislative autonomy. 

Keywords: Federalism; State Legislative Process; Principle of symmetry.
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1 – Colocação do tema
O federalismo no Brasil, em muitas ocasiões, esteve fora do radar da 

maioria dos estudos em direito constitucional. Observa-se a fecundidade de tra-
balhos relacionados ao controle de constitucionalidade, direitos fundamentais, 
relação entre os poderes, dentre outros temas.

No entanto, o contexto pandêmico de 2020 trouxe para o centro do de-
bate a atuação dos Entes integrantes da federação brasileira enquanto protagonistas 
no combate ao avanço da crise sanitária que teve caráter global, mas atingiu o país 
de maneira mais intensa, conforme as informações que diariamente são publicadas.

Em julgamento proferido no bojo da ADI 6341, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) reconheceu a competência dos Estados e Municípios para definirem 
as medidas sanitárias cabíveis e que deveriam ser implementadas nos respectivos 
territórios, inclusive medidas restritivas, tais como aquelas definidoras dos serviços 
essenciais que poderiam permanecer em funcionamento durante a pandemia, sem 
obrigatoriedade de vinculação aos atos normativos expedidos pela União.

Nota-se, porém, que tal decisão paradigmática, seguida de outras 
proferidas pela Corte, deve ser vista com cautela, considerando o histórico do 
STF de proferir inúmeras decisões determinando que os demais Entes, por força 
do princípio da simetria, reproduza uma série de normas que não foram expres-
samente definidas como de reprodução obrigatória.

Com isso, salta aos olhos o grande protagonismo do Tribunal no 
delineamento da federação brasileira, visto que a aplicação compulsória das nor-
mas direcionadas à União em muitos casos impede o exercício pleno das auto-
nomias federativas, recrudescendo em certa medida a descentralização ofertada 
pela Constituição Federal de 1988 (CF/88).

Embora muitos temas pudessem ser tratados em trabalhos que almejam 
analisar a jurisprudência do STF em torno da aplicação do princípio da simetria, o 
presente texto buscará demonstrar a aplicação do referido princípio em relação ao 
tema “processo legislativo”, cujas decisões aparentemente mostram amplo grau de 
centralização, impedindo o surgimento de novos mecanismos de diálogos institu-
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cionais em âmbito subnacional. Assim, a discussão sobre a possibilidade de 
termos uma federação menos centralizada (que foi trazida com os debates no 
período pandêmico) deve ser realizada também em relação à produção nor-
mativa subnacional. O princípio da simetria pode, por isso, ser (re)discutido 
a partir da necessidade de valorização dos entes subnacionais no contexto do 
constitucionalismo brasileiro.  

Para alcançar, portanto, o intuito do escrito buscar-se-á tratar sobre 
como as normas da CF/88 estão estruturadas, e quais deveriam, pelo menos ini-
cialmente, ser reproduzidas no âmbito subnacional; brevemente, tratar-se-á da 
conformação constitucional dada ao processo legislativo; por fim, serão estuda-
dos alguns casos julgados pelo STF que determinaram a reprodução compulsória 
do modelo federal no âmbito dos demais Entes.

2 – Das normas constitucionais e a sua aplicação em âmbito estadual
O federalismo é um modelo constitucional que estabelece a premissa 

de “diversidade na unidade”, na medida em que os Entes autônomos recebem 
competências e limitações pelo texto da Constituição, baseado também na ideia 
de descentralização. O Estado Federal, por sua vez, é o modelo político-consti-
tucional existente em determinado Estado-soberano que implementa, em maior 
ou menor medida, os ideários do federalismo.

Desde a primeira Constituição republicana do Brasil (1891), tentou-
-se estabelecer um cenário de valorização das autonomias dos Estados-Mem-
bros, antes províncias no império. Os processos históricos pelos quais passou o 
país mostraram o pêndulo da centralização e descentralização irem de um lugar 
a outro, no decorrer dos acontecimentos.1

1 Esse pêndulo entre centralização e descentralização, com a tentativa de aplicar princípios federalistas, já 
foi percebido quando o Brasil ainda era império (ver LIZIERO, Leonam. Was There Federalism in the 
Brazilian Empire? A Case of Contrast Between Federal State and Federalism in 19th Century. In: Interna-
tional Journal of Law and Public Administration 2 (2), 41-47, 2017.) e até mesmo ainda na fase colonial 
(ver ARAÚJO, Marcelo Labanca C. de & RODRIGUES, Edilisse Maria de Almeida. O ideal federalista na 
Revolução Pernambucana de 1817 e a construção do constitucionalismo brasileiro.  In:  CAULA, Cesar 
et all. Bicentenário da Lei Orgânica de 1817: um marco na história constitucional brasileira. Belo Hori-
zonte: Editora Forum, 2017).
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Se, por um lado, a revolução constitucionalista de 1930 gerou alguns 
anos depois um regime autoritário nas mãos de Getúlio Vargas que concentrou 
poderes e retirou dos Estados autonomia, fato ocorrido também em 1967, com 
advento da Constituição vigente no período ditatorial; por outro, a CF/88 tentou 
resgatar a ideia originária de valorização das competências dos Estados e Muni-
cípios, estes últimos elevados à condição de Entes federados, promovendo maior 
descentralização de competências. 

No entanto, como se percebe, houve certa descentralização, mas 
com a técnica de competências legislativas concorrentes e competências ma-
teriais ou administrativas comum. O maior entrave, com isso, é o espaço que 
deverá ser ocupado pelos demais Entes subnacionais a partir da referida técnica 
de repartição de competências, considerando, nesse contexto, a ampla capaci-
dade de iniciativa legislativa dada à União, o que leva em muitas situações ao 
esgotamento do tema2.

Tanto para Estados quanto Municípios (também submetidos aos 
princípios das Constituição Estadual) houve imposição de respeito aos princí-
pios da CF/88. Há normas expressas que impõem limitações aos Entes subnacio-
nais, como as normas de organização dos poderes e também de organização da 
administração pública. Contudo, decorrência do próprio sistema constitucional, 
há limitações implícitas que são estabelecidas pelo STF caso a caso, a partir da 
aplicação do princípio da simetria. 

Embora inexistentes parâmetros objetivos sobre o que deveria ou 
não ser objeto de reprodução obrigatória nos Estados, é importante tratar do 
debate sobre “normas de imitação” e “normas de reprodução obrigatória”. Tal 
importância resulta da percepção de que o texto constitucional federal ampla-
mente tratou sobre a estrutura e funcionamento dos órgãos da administração 
pública e de ramos do governo, operando-se o entrincheiramento de polity; por 
outro lado, políticas públicas (policy) também com assento constitucional são 
difundidas3. Assim, a clareza sobre as normas que devem ser (ou não) reprodu-
2  MAUÉS, Antonio Moreira. Justiça constitucional e espaço constitucional infranacional: Os casos de Es-

panha e Brasil. In: Federalismo e Constituições: Estudos Comparados. (Org.) MAUÉS, Antonio Moreira. 
Curitiba: Lumen Juris Editora, 2012, p. 60.

3  “Em uma entrevista para esta pesquisa, o relator da Constituição do Estado de São Paulo, Roberto Pu-
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zidas no âmbito dos demais Entes é importante uma vez que se identificará os 
espaços a serem ocupados.

A CF/88 não estabelece expressamente quais normas deveriam ser 
reproduzidos obrigatoriamente no âmbito dos Estados. É bem verdade, porém, 
que o art. 25 diz que as Constituições Estaduais deverão respeitar os princí-
pios estabelecidos no texto maior, sem, contudo, minudenciar quais seriam esses 
princípios. O atual texto adotou técnica diferente da Constituição pretérita, con-
siderando que o texto de 1967 disse expressamente aquilo que deveria ser repro-
duzido no âmbito dos textos estaduais. A partir daí, iniciou-se várias discussões 
no âmbito do STF sobre o que deveria ou não ser reproduzido no âmbito dos 
Estados diante do silêncio constitucional.

O desafio, portanto, seria identificar quais seriam essas normas, le-
vando-se em consideração importantes conceituações como, por exemplo, aque-
las normas que seriam de imitação ou de reprodução obrigatória.

A doutrina costuma dividir em quatro grandes grupos as normas 
constitucionais que atuam conformando a autonomia dos Estados-membros: (I) 
os princípios sensíveis que estão estabelecidos no art. 34, VII, CF/88, cuja vio-
lação poderá ensejar a medida drástica da intervenção federal; (II) normas de 
preordenação institucionais previstas no texto da CF/884, mas que estabelecem a 
organização e o funcionamento de órgãos estaduais. Cita-se as imunidades par-
lamentares do Deputados Estaduais (art. 27), estruturação do Ministério Público 
no âmbito dos Estados (art. 128), dentre outros; (III) princípios estabelecidos 
que são aqueles que se conectam a ideia de Constituição material, como os di-
reitos fundamentais, que se caracterizam pelo grau de importância e colocação 

rini, que afirmou desconhecer a distinção entre normas de imitação e absorção obrigatória, confirmou 
que o “ponto de partida” da constituição estadual foi a Carta Federal e que “mais de 90% é de absorção 
obrigatória”. Inclusive, a Assembleia Legislativa paulista, que elaboraria a carta, formou um “Grupo Pró-
-Constituinte”, para acompanhar os trabalhos no âmbito federal, de modo a poder depois aplicar em ní-
vel estadual o que fosse identificado ali (Entrevista, 21/3/2017, Bauru, SP)”. COUTO, Cláudio Gonçalves; 
ABSHER-BELLON, Gabriel Luan. Imitação ou coerção? Constituições estaduais e centralização federa-
tiva no Brasil. Revista de Administração Pública | Rio de Janeiro 52(2): 321-344, mar. - abr. 2018, p. 328.  

4  ARAÚJO, Marcelo Labanca Corrêa de. Jurisdição Constitucional e Federação: O princípio da simetria 
na jurisprudência do STF. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 37.
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dentro da estrutura fundante do Estado. São normas excluídas das duas classi-
ficações anteriores, portanto exprimem um conceito residual; (IV) de outra or-
dem, os princípios constitucionais extensíveis são aquelas disposições constitu-
cionais que tratam da União, definindo atribuições e poderes aos seus órgãos, de 
modo que também são estendidos aos correlatos no âmbito estadual. Veja-se, por 
exemplo, o art. 84 da CF/88 que estabelece amplo rol de competências do Pre-
sidente. Naquilo que for competência enquanto Chefe de Governo, não poderá 
os Estados disciplinarem de modo diferente as competências dos Governadores. 

Apesar da aplicação em larga escala, é possível encontrar críticas ao 
STF em razão da aplicação do princípio da simetria:

(...) O STF considera que qualquer iniciativa do cons-
tituinte estadual que venha a restringir as prerrogativas 
dos demais poderes significa uma ingerência indevida do 
legislativo sobre o Executivo e o Judiciário. No entanto, 
ainda que o poder constituinte estadual deva observar 
o núcleo essencial da divisão dos poderes estabelecida 
na Constituição Federal, o direito de auto-organização 
dos Estados deve incluir a prerrogativa de dispor sobre 
seus poderes constituídos, sem o que a própria noção de 
poder constituinte perde sentido. Assim, ao interpretar 
extensivamente os limites impostos pela Constituição 
Federal nessa matéria, o STF acaba por restringir a pos-
sibilidade de o constituinte estadual estabelecer novos 
mecanismos de freios e contrapesos, cuja criação se jus-
tifica especialmente em face do poder executivo, tendo 
em vista seu predomínio na história política brasileira5. 

Há uma imposição das normas previstas na CF/88 em relação aos 
demais Entes, cuja dinâmica é chamada de imposição vertical6. Pouco ou nada 
5  MAUÉS, Op. cit., 2012, p. 64.
6  Fernanda Dias Menezes de Almeida já defendia nos tempos da constituinte de 1987/88 que deveríamos 

observar e criar a consciências de que os textos estaduais deveriam ter padrões próprios, não vinculados 
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os Estados conseguem influenciar uns aos outros. Não há uma difusão horizontal 
de normas constitucionais. Esse processo de concentração dos poderes na União 
leva os textos estaduais a serem cópias da CF/88: 

No Brasil, o mimetismo constitucional tem como possí-
vel corolário um emendamento diretamente influencia-
do pela modificação da Constituição do país, tanto no 
atinente ao ritmo como ao conteúdo, pois as CEs foram 
conformadas em boa medida à imagem e semelhança da 
Federal pelo poder constituinte decorrente. Afinal, se a 
Carta brasileira condiciona os textos estaduais, mudan-
ças num âmbito poderiam acarretar adaptações no ou-
tro. Quanto ao ritmo, esperar-se-ia que o emendamento 
estadual ocorresse seguidamente ao federal, incidindo 
sobre matérias correlatas, em especial políticas públicas 
(policies) constitucionalizadas, pois são matérias mais 
propícias a serem objeto de emendamento7.. 

Portanto, há dois aspectos que devem ser levadas em consideração: (I) 
As Constituições Estaduais são alteradas em razão da necessidade de adaptações 
decorrentes de emendas ao texto da CF/88; (II) alterações no texto das Constitui-
ções Estaduais em virtude de decisões do STF que reconhecem a inconstituciona-
lidade de algum dispositivo do texto constitucional estadual, de lei estadual, até 
mesmo de dispositivo de outra Constituição Estadual. Aparentemente, o ritmo de 
alterações das Constituições Estaduais está em sintonia com a CF/88. 

É de se esperar que em uma federação o poder seja descentralizado. 
Em verdade, a literatura trata a forma federativa de Estado com essa perspectiva, 
mas há uma tendência natural da Corte atuar em sintonia com o Governo central, 

aos padrões impostos pelo texto federal, notadamente através de standards. Não se trata de defesa de um 
modelo de cada um por si, mas de maior autonomia dos Entes, notadamente diante de uma federação 
assimétrica com integrantes tão diferentes entre si (ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. A Constitui-
ção do Estado Federal e das unidades federadas. Revista de informação legislativa, v. 24, n. 95, p. 171-182, 
jul./set. 1987.  p. 181). 

7  COUTO; ABSHER-BELLON, Op. cit., 2018, p. 326. 
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afinal de contas estão próximos e figuram como integrantes da mesma esfera 
federativa. Além disso, a ausência de participação efetiva dos Estados no proces-
so de escolha mostra uma aproximação do governo e da Corte Suprema8.

O provável centralismo da União seria decorrência de um federa-
lismo assimétrico em que Estados e Municípios são bem mais dependentes da 
atuação do Poder Central. Raul Machado Horta9 observa, sem embargo da indis-
pensável atuação da União, que em países de dimensões continentais em que os 
Estados-membros não possuem homogeneidade, o modelo ideal seria uma re-
partição de competências comum entre os Entes a fim de que pudessem produzir 
as suas legislações, em consonância com a normativa geral da União, de acordo 
com as suas peculiaridades. 

Com efeito, análises qualitativas e quantitativas a partir de métodos 
estruturais ou textuais podem demonstrar o quanto há de similitude entre os tex-
tos estaduais e a CF/88:

Restringindo-se a comparação às constituições esta-
duais, o resultado é parecido: os Títulos com maior equi-
valência média são 5, 3 e 2 (Tributação e Orçamento, 
Organização dos Poderes e Do Estado). Contudo, a simi-
laridade é menor do que quando cada constituição esta-
dual é pareada com a Federal e o padrão de equivalência 
não é constante: alguns temas são tratados igualmente, 
enquanto noutros não há proximidade. Ou seja, embora 
as CEs emulem a Federal, não o fazem da mesma forma; 
a diversidade constitucional estadual reside na diferença 
de como se imita a Carta Federal. Há também considerá-
vel semelhança horizontal entre os Títulos 2 e 3, revelan-
do algo recorrente nas constituições estaduais: organizar 

8  COUTO; ABSHER-BELLON, Op. cit., 2018, p. 327.
9  HORTA, Raul Machado. Organização constitucional do federalismo. Revista da faculdade de direito da 

UFMG, [S.l.], n. 28-29, p. 9-32, fev. 2014, p. 12. ISSN 1984-1841. Disponível em: <https://www.direito.
ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/980>. Acesso em: 05 out. 2019.
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os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário estaduais, 
bem como os de seus municípios de forma similar.10 

Os autores acima citados identificaram que os títulos das Constitui-
ções Estaduais são semelhantes entre si, assim como em relação ao texto federal. 
Isso pode ser explicado, inicialmente, levando em consideração decisões do STF 
que aplicam o princípio da simetria. A Corte rotineiramente utiliza o argumento 
da preservação da Separação dos Poderes para declarar a inconstitucionalidade 
de leis ou normas de Constituições Estaduais.

O STF exerce papel fundamental na estrutura da federação brasilei-
ra, proferindo decisões que acentuam o caráter centralizador, funcionando em 
muitos momentos como se nosso Estado fosse Unitário. Além disso, o fede-
ralismo centralizador poderá padecer de legitimidade democrática, na medida 
em que impõe decisões nacionais contra a vontade de maiorias compostas em 
determinados Estados.

De mais a mais, a aplicação do referido princípio ainda é mais dano-
sa devido ao fato de termos um Estado Federal com grande disparidade social-e-
conômica, cultural e demográfica, não havendo qualquer razão para tratamento 
igualitário de determinados temas em, repita-se, um Estado Federal com tama-
nhas disparidades11. 

Veja-se que nem sempre uniformidade, por exemplo, no trato do 
direito penal poderá resultar em eficaz proteção de determinado bem jurídico. 
Talvez, a depender do viés de abordagem, até a noção de intervenção mínima do 
direito penal poderá entrar no debate. Nesse sentido:

No direito penal, um bem jurídico pode ter alta sig-
nificância em determinada localidade, a ponto de sua 
violação ser passível de pena de reclusão, enquanto 
outra localidade pode não valorizar aquele bem ju-
rídico ou lhe atribuir um valor bem menor, conside-

10  COUTO; ABSHER-BELLON, Op. cit., 2018, p. 338.
11 LIZIERO, Leonam. A simetria que não é princípio: análise e crítica do princípio da simetria de acordo 

com o sentido de federalismo no Brasil. Revista de Direito da Cidade, v. 11, n. 2, p. 392-411, 2019, p. 408.
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rando, por isso, que sua infração é passível apenas 
de multa. Com a descentralização das decisões, as 
preferências das duas localidades seriam respeitadas, 
cada uma adotando os valores que o povo dali con-
sagrasse. Centralizar e impor uma escolha a todas as 
localidades sufoca as preferências de uma delas, no-
tadamente daquela que tiver expressão numérica pe-
quena na formação da vontade federal.12 

Entre nós, no atual cenário do constitucionalismo estadual, a CF/88 
não disciplinou o modo de alteração das Constituições Estaduais. No entanto, 
segundo o entendimento do STF, não poderão os Estados-membros destoarem 
do modelo básico de reforma constitucional contido na CF/88. Seria, portanto, 
de aplicação compulsória o previsto no art. 60 da CF/88, em relação aos legiti-
mados, quórum de votação, turnos de votação, além das cláusulas pétreas. Em 
conclusão, não haveria uma determinação imposta no texto, mas o “Poder de 
Revisão Extraordinário” decorreria do princípio da simetria aplicado pela Corte 
Suprema do país13. 

3 – Notas sobre o processo legislativo
O processo legislativo constitucional representa um conjunto de atos 

e procedimentos que devem ser seguidos para a criação de leis e outras espé-
cies normativas que estão previstas na CF/88. Fala-se de um conjunto de atos 
e procedimentos porque no estudo do processo de elaboração das leis é que se 
identificam as funções da Câmara dos Deputados e do Senado, as matérias que 
podem ser regulamentadas pelas espécies normativas, além dos prazos e sobre 
quem tem a competência para iniciar todo esse processo.

Importante destacar que as espécies normativas encontradas no art. 
59 da CF/88 são chamadas de normas primárias porque inovam na ordem jurí-

12  LIMA, Edilberto Pontes. O STF e o equilíbrio federativo: entre a descentralização e a inércia centraliza-
dora. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC v. 37.1, jan./ jun. p. 35-50, 2017, p. 37.

13  FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Poder Constituinte dos Estados-Membros. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1979, p. 220.
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dica, isto é, criam direitos e obrigações, além de retirarem o seu fundamento de 
validade diretamente do texto constitucional. 

Não há hierarquia entre as espécies normativas. Apenas as Emendas 
à Constituição possuem hierarquia sobre as demais normas, porque uma vez 
incorporadas ao texto constitucional integrarão a norma de maior grau hierár-
quico do nosso país. Nem mesmo existirá hierarquia entre as leis de cada Ente 
Federado, dado que Estados, Municípios, Distrito Federal e União exercem as 
competências legislativas dadas pela CF/88 dentro da sua esfera federativa.

Qualquer burla à disciplina constitucional sobre o processo legisla-
tivo ensejará a decretação de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo 
criado em razão de inconstitucionalidade formal.

Ao menos, há três classificações básicas do processo legislativo: (I) Pro-
cesso legislativo ordinário é o mais utilizado e não dispõe de prazos rígidos para a 
conclusão das várias etapas existentes nesta modalidade; (II) Processo legislativo su-
mário, ao contrário do ordinário, estabelece prazos para o Congresso Nacional con-
clua os trabalhos legislativos sobre determinada matéria; (III) Processo legislativo 
especial desenvolve-se de forma diferente do processo legislativo ordinário, uma vez 
que a CF/88 destina rito específico, por exemplo, para a criação de Emendas à Cons-
tituição, leis delegadas, medidas provisórias.

A casa iniciadora do processo legislativo é a Câmara dos Deputados. 
Somente começará no Senado se o projeto de lei for de Senador ou Comissão do 
Senado. O início do processo legislativo ocorre através do exercício da chamada 
fase de iniciativa de lei. A CF/88 reservou a alguns agentes políticos e órgãos a ca-
pacidade para a propositura de projetos de criação de espécies normativas tratando 
sobre matéria específica. Majoritariamente, entende-se que a iniciativa inaugura a 
chamada fase preliminar que corresponde à mola propulsora do processo, razão pela 
qual é possível a declaração de inconstitucionalidade de qualquer lei, caso seu proje-
to inicial tenha partido de quem não possuía competência constitucional para tanto14. 

Entende-se que a fase constitutiva é propriamente o momento 
de criação da lei. Existe a deliberação legislativa e a deliberação executiva. 

14  TRINDADE, João. Processo Legislativo Constitucional. 2ª. Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 50.
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Por se tratar de um ato complexo, ou seja, dependente de manifestação de 
vontade de dois poderes, Executivo e Legislativo, importante identificar a 
atuação de cada um.

A deliberação legislativa compreende os debates e a votação do pro-
jeto de lei em tramitação. Apresentando função relevante, as comissões de cada 
casa do parlamento promovem os debates necessários para o aperfeiçoamento do 
projeto de lei apresentado. É objetivo dessa fase do processo legislativo analisar 
a constitucionalidade do projeto, eventual orçamento que será necessário para 
colocar em prática as demandas contidas na lei a ser criada, além da avaliação 
do próprio mérito da proposta.

Aprovada a proposição legislativa, esta será enviada para o Chefe 
do Poder Executivo que poderá sancionar ou vetar o projeto de lei aprovado no 
Parlamento no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento. Haverá 
sanção expressa, quando dentro do prazo, o Presidente manifesta concordância 
com o projeto de lei aprovado, promulgando e determinado a publicação da Lei.

Por outro lado, se no prazo de 15 dias úteis, contados da data do 
recebimento, o Presidente não se manifestar ocorrerá sanção tácita, deven-
do o mesmo promulgar o projeto de lei sancionado tacitamente no prazo de 
48 horas. Caso esse prazo não seja cumprido, dispõe o texto constitucional 
que o Presidente do Senado fará a promulgação no prazo de 48 horas. Se 
este também não o fizer, igualmente terá o prazo de 48 horas o Vice-Presi-
dente do Senado.

O Presidente ainda poderá vetar, total ou parcialmente, o projeto de 
lei. Importante destacar que o veto poderá ser jurídico (por considerá-lo inconsti-
tucional) ou, ainda, político (se entender contrário ao interesse público). Mesmo 
o Presidente vetando o projeto de lei, ainda não haverá o encerramento do pro-
cesso legislativo. O Congresso Nacional, em sessão conjunta, dentro do prazo 
de trinta dias a contar do seu recebimento, deverá deliberar sobre a manutenção 
ou não do veto, sendo necessária maioria absoluta dos votos dos seus respectivos 
membros para a rejeição. 
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A fase complementar é composta de dois momentos: promulgação 
da lei criada e publicação. Na promulgação há prática de ato solene que ates-
ta a existência da lei criada pelo Parlamento. A partir desse momento, have-
rá a inovação da ordem jurídica. Fala-se que a lei foi criada no momento da 
sanção/derrubada do veto, mas a sua existência é atestada na promulgação. É 
selo de qualidade afirmando que a lei foi elaborada de acordo com os termos 
constitucionais, legais e regimentais estabelecidos para tanto.

Como regra, a promulgação é feita pelo Presidente. Quando há sanção ex-
pressa, automaticamente ocorrerá também a promulgação. No entanto, diante de sanção 
tácita ou derrubada do veto, conforme vimos, se o Presidente não promulgar no prazo de 
48 horas, recairá sobre o Legislativo (Presidente do Senado) essa competência.

Sobre publicação, importante destacar que não é tecnicamente fase 
do processo legislativo, mas condição para a eficácia de uma lei criada. Através 
de publicação em diário oficial, tem-se a comunicação a todos aqueles que de-
vem cumprir a nova legislação.

Evidentemente, essas fases não são aplicadas de maneira idêntica 
a qualquer tipo de espécie normativa. As emendas constitucionais, por exem-
plo, não passam por uma deliberação executiva. Ou seja, não vão à sanção 
e veto presidencial. Uma provocação: seria possível que um determinado 
Estado-membro fizesse a previsão, na Constituição estadual, da possibilida-
de de o Governador exercer direito de veto sobre emendas constitucionais 
elaboradas pela Assembleia Legislativa? Ou essa regra seria declarada in-
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, utilizando como argumento o 
princípio da simetria? 

4 – Aplicação do princípio da simetria
Identificou-se até aqui que o STF é grande protagonista no processo 

de delineamento da federação brasileira em decorrência da aplicação do princí-
pio da simetria. Com efeito, mostrar-se-á, nas próximas linhas, alguns julgados 
da Corte envolvendo o tema “processo legislativo”.
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Segundo Lopes Filho, 
O princípio da simetria, então, deve ser entendido como a 
norma não escrita na Constituição Federal, mas identificada 
no sistema pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece 
o dever de reprodução, no plano estadual (bem como no 
distrital e municipal, como se verá), das disposições funda-
mentais de estruturação dos três poderes da União15. 

Já Marcelo Labanca Corrêa de Araújo compreende que o princípio 
da simetria é mais um princípio de hermenêutica constitucional do que, propria-
mente, um princípio enquanto norma jurídica:

poder-se-ia construir um conceito do princípio da simetria 
como um princípio de interpretação da nova hermenêutica 
constitucional destinado a identificar normas de extensão 
na Constituição Federal que devem ser necessariamente 
reproduzidas pelas Constituições estaduais, bem como 
destinado a identificar as normas das Constituições Fede-
ral que, mesmo não gerando a obrigação de reprodução, 
geram a imitação facultativa de um modelo federal válido 
para os estados-membros, funcionando, inclusive, como 
argumento de exclusão das vedações para reprodução des-
ses mesmos modelos.16 

De qualquer forma, seja como norma ou como princípio de inter-
pretação, a verdade é que ele busca identificar padrões de normas federais que 
servem de modelo para a estruturação e organização dos Poderes no plano sub-
nacional, limitando, pois, a autonomia do Estado-membro.

É notável, com isso, que a Corte limita a autonomia de organização dos 
Estados, dado que determina a aplicação de normas em âmbito estadual que regula-
mentam os Poderes da União, sem que haja disposição expressa nesse sentido17 
15  LOPES FILHO, Juraci Mourão. Competências Federativas na Constituição e nos precedentes do STF. 2ª. 

Ed.  Salvador: Juspodivm, 2019, p. 218.
16  ARAÚJO, Op. cit., 2009, p. 129.
17  ARAÚJO, Op. cit., 2009.
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O STF, além disso, de há muito assentou entendimento no sentido de 
que regras básicas do processo legislativo federal, tais como iniciativa, quórum, 
participação do Executivo, dentre outros, em razão do princípio da simetria, de-
vem ser reproduzidas no âmbito dos Estados, conforme precedentes a seguir:

O constituinte estadual não pode estabelecer hipóteses 
nas quais seja vedada a apresentação de projeto de lei 
pelo chefe do Executivo sem que isso represente ofensa 
à harmonia entre os Poderes. [ADI 572, rel. min. Eros 
Grau, j. 28-6-2006, P, DJ de 9-2-2007.]
Processo legislativo dos Estados-membros: absorção 
compulsória das linhas básicas do modelo constitucional 
federal entre elas, as decorrentes das normas de reserva 
de iniciativa das leis, dada a implicação com o princípio 
fundamental da separação e independência dos poderes: 
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal. [ADI 
637, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 25-8-2004, P, DJ de 
1º-10-2004.]

No tocante, ainda, à iniciativa para a apresentação de projeto de lei, 
o Legislador Constitucional repartiu competências estabelecendo que alguns le-
gitimados teriam a chamada competência reservada ou exclusiva, isto é, somente 
aquele poderia propor projeto sobre a matéria. 

A razão de ser da iniciativa privativa diz respeito ao fato de que cada 
legitimado teria melhores condições para a análise do que seria mais importante 
ser regulamentado e em qual medida normatizado sobre os temas correlatos de 
sua competência, além de preservar o equilíbrio entre os Poderes. 

Nesse sentido, explica João Trindade18:
Apesar do extenso rol de hipóteses contempladas na Cons-
tituição de 1988, não se pode perder de vista que o esco-
po da iniciativa privativa é resguardar o equilíbrio entre os 

18  TRINDADE, João, Op. cit., 2016, p. 52.
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poderes. Procura-se, com isso, conferir a cada Poder (e, no 
caso que ora nos interessa, especificamente ao Executivo) a 
prerrogativa de desencadear o processo legislativo, em rela-
ção às matérias de sua economia interna, ou relativas às suas 
atribuições constitucionais. 

Na mesma linha, é o magistério de Manoel Gonçalves Ferreira Fi-
lho19 ao afirmar que “o aspecto fundamental da iniciativa reservada está em res-
guardar a seu titular a decisão de propor direito novo em matérias confiadas à sua 
especial atenção, ou de seu interesse preponderante”.

Sobre o porquê de o constituinte federal ter previsto iniciativa reser-
vada e este modelo ser reproduzido no âmbito dos Estados, observa-se que:

A iniciativa legislativa reservada insere-se como tema 
do princípio da separação de poderes e ao constituinte 
estadual, ex vi do disposto no artigo 25 da Constituição 
Federal e no artigo 11 do seu ADCT, não cabe prete-
ri-la, notadamente quanto à observância dos padrões e 
iniciativa reservada adotados pela Constituição Federal 
no processo legislativo federal. Ao vincular a reserva de 
iniciativa de determinadas matérias a determinados ti-
tulares, a Constituição Federal dá modelagem para sis-
tematizar, quanto a esse aspecto, o princípio da separa-
ção de poderes. E os Estados-membros estão adstritos 
aos padrões dessa sistematização da iniciativa legisla-
tiva, como corolário do princípio da separação de po-
deres. Nesse sentido sustenta Raul Machado Horta que 
“a precedência lógico-jurídica do constituinte federal, na 
organização originária da Federação, torna a Constitui-
ção Federal a sede de normas centrais, que vão conferir 
homogeneidade aos ordenamentos parciais constitutivos 
do Estado Federal, seja no plano constituinte, no domí-

19  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 6ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.209.
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nio das Constituições Estaduais, seja na área subordina-
da da legislação ordinária”.20

Doutra banda, algumas Constituições Estaduais restringiam apenas ao 
Governador do Estado a iniciativa das leis que gerem aumento de despesas públicas.  

Em relação ao “aumento de despesa”, em pesquisa nos sítios oficiais 
dos Estados e do DF apenas a Constituição do Estado de Roraima, no art. 63, 
II, prevê restrição nos mesmos moldes da Constituição de Pernambuco. Nes-
se sentido, é possível que tenha havido alguma influência daquilo que restava 
disciplinado no art. 57, I e II, in fine, da Constituição Federal de 1967, com a 
Emenda Constitucional nº 01/1969. Por meio desse dispositivo, o Presidente da 
República tinha competência privativa para elaborar leis que versassem sobre 
matéria financeira e aumento de despesa pública21, no entanto, repise-se, não é 
desta forma a atual previsão da CF/88.

Ademais, a observação atenta do dispositivo da CF/88 mostra que 
não é restrito ao Parlamento deflagrar o processo legislativo mediante a pro-
positura de projeto de lei, ainda que gerador de aumento de despesas. O tex-
to, em verdade, sequer proíbe o Legislativo de emendar projetos de iniciativa 
privativa do Presidente, isso é possível desde que, respeitadas as limitações 
estabelecidas, as emendas parlamentares (a) não importem em aumento da 
despesa prevista no projeto de lei, (b) guardem afinidade lógica (relação de 
pertinência) com a proposição original e (c) tratando-se de projetos orçamen-
tários (CF, art. 165, I, II e III), observem as restrições fixadas no art. 166, §§ 
3º e 4º, da Carta Política (...). [ADI 1.050 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 
21-9-1994, P, DJ de 23-4-2004.]

Convém, entretanto, observar o que diz o texto constitucional so-
bre a prerrogativa de emendar os projetos, inclusive aqueles que versam sobre 
as leis orçamentárias:

20  CALIMAN, Auro Augusto. Processo legislativo estadual. Revista Estudos Legislativos, 2009, p. 18.
21  É no mesmo sentido o posicionamento do professor José Maurício Conti em artigo sobre o tema. CON-

TI, José Maurício. Contas à vista: Parlamentar pode, sim, propor lei em matéria financeira, 2013. Dispo-
nível em < https://www.conjur.com.br/2013-jun-04/contas-vista-parlamentar-sim-propor-lei-materia-
-financeira >. Acesso em: 26 jan. 2020.
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Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da 
República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º;
[...]
Art. 166. § 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento 
anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem 
ser aprovadas caso:
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei 
de diretrizes orçamentárias;
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas 
os provenientes de anulação de despesa, excluídas as 
que incidam sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias constitucionais para Esta-
dos, Municípios e Distrito Federal; ou
III - sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões; ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.
§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamen-
tárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis 
com o plano plurianual.

Percebe-se, assim, que não é restrito ao Parlamento apresentar emen-
das, nos termos do art. 166, §3º e 4º§, CF/88, mas lhe é possível fazer isso in-
dicando a compatibilidade da emenda com o plano plurianual e lei de diretrizes 
orçamentárias, demonstrando os recursos necessários.

De mais a mais, o STF já se manifestou no sentido que descabe falar 
em competência privativa do Chefe do Poder Executivo em projetos que geram 
aumento de despesa pública, conforme precedente a seguir colacionado:
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Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que 
crie despesa só poderá ser proposto pelo chefe do Executi-
vo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão 
previstas, em numerus clausus, no art. 61 da Constituição do 
Brasil – matérias relativas ao funcionamento da administra-
ção pública, notadamente no que se refere a servidores e ór-
gãos do Poder Executivo. Precedentes. [ADI 3.394, rel. min. 
Eros Grau, j. 2-4-2007, P, DJE de 15-8-2008.]

 Em caso semelhante, desta feita no Município do Rio de Janeiro, a Corte 
considerou em regime de repercussão geral a constitucionalidade de Lei de ini-
ciativa parlamentar que obrigava àquela municipalidade a instalar câmeras de 
monitoramento e cercanias em escolas públicas que enfrentavam problemas com 
altos índices de violência. A medida objetivava promover maior fiscalização e 
segurança a fim de coibir novas práticas delituosas. 

Em sua defesa, o Município alegou que a medida geraria aumento de 
despesa pública, sendo essa matéria, segundo a Lei Orgânica, de iniciativa priva-
tiva do Chefe do Poder Executivo municipal. O argumento restou afastado, pois 
a Lei não versava sobre estrutura e funcionamento da administração pública, 
nem tratava de regime jurídico dos servidores públicos, de modo que o julgado 
recebeu a seguinte ementa:

Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei 
5.616/2013 do Município do Rio de Janeiro (Projeto de 
Lei nº 1193, de 2011, de autoria da Senhora Vereadora 
Rosa Fernandes). Instalação de câmeras de monitora-
mento em escolas e cercanias. Inconstitucionalidade 
formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do 
Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usur-
pa a competência privativa do chefe do Poder Execu-
tivo lei que, embora crie despesa para a administração 
pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de 
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seus órgãos nem do regime jurídico de servidores pú-
blicos. Repercussão geral reconhecida com reafirma-
ção da jurisprudência desta Corte. [ARE 878.911 RG, 
rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-9-2016, P, DJE de 11-
10-2016, Tema 917.]

A CF/88 determinou que algumas matérias fossem tratadas mediante 
lei complementar. Tecnicamente, entre estas e lei ordinária não existe hierarquia, 
mas âmbitos distintos, por assim dizer, de atuação. É bem verdade que o quórum 
de aprovação da lei complementar envolve maioria absoluta, sem, contudo, en-
sejar superioridade de espécie normativa sobre a outra.

Fala-se que o constituinte estabeleceu lei complementar para maté-
rias objeto de intensas controvérsias durante os trabalhos da Assembleia Nacio-
nal Constituinte. Assim sendo, deixou-se para momento posterior o tratamento 
do tema, sem as pressões do trabalho na constituinte.

Tendo isso em vista, identifica-se que a aprovação de uma lei com-
plementar requer ampla atuação parlamentar, demandando em muitos casos dis-
pêndio de capital político e mobilização para atingir o quórum.

Levando isso em consideração, o STF considerou inconstitucional a 
ampliação das hipóteses de uso da LC nas Constituições Estaduais, porquanto 
criaria óbices indevidos ao arranjo democrático-representativo, inclusive dificul-
tando o trabalho de minorias parlamentares.

A Constituição Estadual não pode ampliar as hipóteses de 
reserva de lei complementar, ou seja, não pode criar ou-
tras hipóteses em que é exigida lei complementar, além da-
quelas que já são previstas na Constituição Federal. Se a 
Constituição Estadual amplia o rol de matérias que deve ser 
tratada por meio de lei complementar, isso restringe indevi-
damente o “arranjo democrático-representativo desenhado 
pela Constituição Federal”. STF. Plenário. ADI 5003/SC, 
Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 5/12/2019 (Info 962).  
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Já em relação ao Estado do Espírito Santo, o STF chegou a apreciar 
a alteração constitucional subnacional que mudava o quórum para a aprovação de 
emendas constitucionais estaduais (ADI 486/DF). Aquele Estado-membro previu 
que uma emenda apenas seria considerada aprovada quando houvesse a aprovação 
de um quórum especial de quatro quintos, e não de três quintos, como está previsto 
na Constituição Federal, para as emendas constitucionais federais. O argumento 
dogmático utilizado pela Corte foi o do artigo 25 da Constituição Federal, na parte 
que determina, aos Estados, que elaborem suas constituições respeitando os prin-
cípios da Constituição Federal. O curioso é que o estabelecimento de quórum para 
aprovação de emendas constitucionais federais na ordem de três quintos não é, tec-
nicamente, um princípio, mas sim uma regra. Assim, o Estado-membro poderia, 
em tese, no âmbito de sua autonomia, dispor de forma diferente, aumentando para 
quatro quintos. Todavia, esse não foi o entendimento da Corte. 

Por conseguinte, a decisão acima destacada, somado aos demais julga-
dos, demonstra a atuação do STF no processo de centralização do Estado Federal 
brasileiro, valendo-se do princípio da simetria para elaboração dessa moldura.

5. Conclusões
Pode-se aventar a hipótese de que o STF erra ao centralizar a nossa fe-

deração em termos gerais sobre o processo legislativo por considerar a reprodução 
obrigatória do modelo básico no âmbito federal. Não se desconhece as críticas já 
apresentadas aos posicionamentos da Corte nesse sentido. No entanto o que pare-
ce ainda não ter sido objeto de reflexões mais aprofundadas é o fato da CF/88 não 
impor expressamente o seguimento obrigatório das regras básicas. Assim, estaria o 
STF indo de encontro ao desejo exposto pelo constituinte que suprimiu a necessidade 
de seguimento compulsório das normas federais no âmbito dos Estados. Em outras 
palavras, o STF em reiteradas decisões tem violado o espaço de autonomia que o 
legislador ofereceu aos Entes subnacionais.

É possível identificar que os princípios limitadores do exercício do 
poder constituinte no âmbito dos Estados sofrem limitações, mas efetivamente a 
própria CF/88 já apresenta expressamente quais, a exemplo do art. 34, VII, que 
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faz constar os chamados princípios sensíveis: forma republicana de governo, 
regime democrático e o sistema representativo, são alguns deles.

É, portanto, necessário repensar o uso do princípio da simetria, 
notadamente no âmbito do processo legislativo. Não é mais possível repetir 
o mantra, tantas vezes falado, de que o federalismo brasileiro é centralizado 
e, portanto, que as regras das constituições estaduais devem obedecer a uma 
reprodução fiel das regras constitucionais federais. O âmbito de produção 
legislativa estadual está no coração do conceito de autonomia. O que caracteriza 
um Estado-membro de uma federação é justamente a sua autonomia política, 
focada na capacidade de ele produzir suas próprias leis. Reconhecemos que há 
limites constitucionais federais que devem ser aplicados na atividade parlamentar 
estadual. Mas devem ser uma exceção, e não a regra. Parece-nos que o princípio 
da simetria tem sido utilizado como uma regra pela Corte, quando a prática 
deveria ser outra: a de reforço da autonomia legislativa do Estado-membro. 
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Sumário: 1. Introdução.  2. Da previsão da matéria na Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 2.1. Da disciplina originária da lei. 2.2. Das alterações introduzidas ao 
artigo 65 no contexto da pandemia. 2.3. Da amplitude e excepcionalidade das 
regras de flexibilização. 2.4. Do reconhecimento da calamidade pública pelo 
Poder Legislativo. 3. Da calamidade [pública] financeira. 3.1. Da caracterização 
do estado de calamidade pública. 3.2. Da iniciativa adotada por diversos entes 
federados. 4. Da conclusão. 5. Bibliografia.

Resumo:  O presente estudo se dispõe a analisar o instituto da calamidade pública no 
âmbito do sistema jurídico brasileiro, com especial enfoque nas  situações de desequi-
líbrio motivadas essencialmente por questões financeiras, denominadas, na prática, 
de calamidade financeira. 

Nesse contexto, a discussão central que permeia a matéria é focada na 
possibilidade de aplicação dos efeitos previstos no artigo 65 da Lei de Responsabili-
dade Fiscal às hipóteses de tal natureza, tendo em vista que o texto legal faz menção à 
calamidade pública, e as situações relativas às dificuldades financeiras não se encon-
tram inseridas entre as hipóteses legais ensejadoras do estado de calamidade pública. 
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Muito embora revele a controvérsia que reveste a matéria, o estudo 
conclui pelo afastamento dos efeitos previstos pela LRF às situações de calami-
dade motivadas exclusivamente por razões financeiras, diante da  incompatibi-
lidade entre os objetivos perseguidos pela lei, particularmente o equilíbrio das 
contas públicas, e a flexibilização de suas próprias regras.  

Palavras-chave: calamidade pública; calamidade financeira; equilíbrio fiscal; 
flexibilização; responsabilidade fiscal

“FINANCIAL EFFECTS OF PUBLIC CALAMITY STATUS AND 
THE STATUS OF [PUBLIC] FINANCIAL CALAMITY. NECESSARY 

DISTINCTIONS.”

ABSTRACT:  The present study has been elaborated to analyze the institute 
of public calamity within the scope of the Brazilian legal system, with special 
focus on unbalanced situations motivated essentially by financial issues, called, 
in practice, financial calamity.

In this context, the central discussion that permeates the matter is fo-
cused on the possibility of applying the effects foreseen in article 65 of the Fiscal 
Responsibility Law to the hypotheses of such nature, considering that the legal text 
mentions public calamity, and the situations related to the financial difficulties as not 
included among the legal hypotheses that give rise to the state of public calamity.

Even though it reveals the controversy that covers the matter, the 
study concludes by moving away from the effects foreseen by the LRF to cala-
mity situations motivated exclusively by financial reasons, facing the incompati-
bility between the objectives aimed by the law, particularly the balance of public 
accounts, and the increase flexibility of their own rules.

Keywords: public calamity; financial calamity; fiscal balance; flexibilization; 
fiscal responsibility
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“EFEITOS FINANCEIROS DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ESTADO DE 
CALAMIDADE [PÚBLICA] FINANCEIRA. DISTINÇÕES NECESSÁRIAS.”

1. Introdução 
Nos últimos anos, em virtude das dificuldades financeiras vivenciadas 

pelos entes federados, tornou-se frequente a declaração do estado de calamidade 
financeira pelos respectivos entes. Entre as principais justificativas utilizadas, des-
tacam-se e interligam-se, essencialmente, aspectos como a grave crise econômica 
mundial e seus reflexos na economia brasileira; a constatação de queda na arrecada-
ção das receitas, em face da diminuição das transferências constitucionais e da não 
consolidação da arrecadação prevista; o crescimento desmensurado das despesas 
com pessoal, sem o correspondente aumento de recursos provenientes dos meios de 
arrecadação; a ausência de perspectiva de retomada da arrecadação em curto prazo; 
assim como as condições das finanças públicas herdadas de gestões anteriores.

Além desses fatores, destacam-se, ainda, a alegação de alguns entes 
concernentes ao desequilíbrio contratual gerado pela dívida do ente federado 
com a União, decorrente do momento de celebração do contrato sob condições 
econômicas diversas, além da frustração dos esforços já despendidos pelo ente 
em reverter o quadro adverso de forma a retomar o equilíbrio financeiro. 

Todos os fatores suscitados culminariam no comprometimento do qua-
dro fiscal e contábil dos entes e no enfrentamento de dificuldades para o cumprimen-
to de seus compromissos, inclusive daqueles relacionados à folha de pagamento e à 
execução de políticas públicas de fundamental importância à população, revelando 
a necessidade premente de contenção das despesas públicas mediante a adoção de 
medidas restritivas como forma de viabilizar o cumprimento de suas competências e 
responsabilidades, permitindo, assim, a continuidade da ação estatal. 

Em tais situações, a decretação do estado de calamidade pública fi-
nanceira opera-se, via de regra, pela expedição de decreto pelo Chefe do Poder 
Executivo, o qual elenca medidas que serão adotadas diante da decretação, en-
tre as quais pode-se citar a redução do quadro de servidores comissionados, a 
limitação das licitações e contratações às aquisições estritamente necessárias ao 
andamento dos serviços públicos, assim como a instituição de comissões para a 
análise e deliberação de despesas arcadas pelo erário. 
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Por seu turno, além dos efeitos já veiculados pelo decreto - medi-
das essas para cuja adoção não se faria necessária a decretação do estado de 
calamidade - existe um objetivo subjacente à declaração, qual seja, o reconhe-
cimento do estado de calamidade pública com vistas a obter a atenuação dos 
rigores da Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma da previsão contida no 
artigo 65 da LRF, exigindo-se, nessa hipótese, o reconhecimento pela Casa 
Legislativa competente.

Assim, conforme procedimento previsto pela Lei de Responsabili-
dade Fiscal, a regular decretação do estado de calamidade pública confere uma 
série de benefícios de natureza fiscal aos entes federados por ela abrangidos, ten-
dentes a minimizar os efeitos da situação adversa enfrentada, de forma a permitir 
que as restrições advindas das normas voltadas ao implemento da responsabili-
dade na gestão fiscal, contendo medidas voltadas ao equilíbrio das contas públi-
cas, possam ser momentaneamente flexibilizadas, até ulterior restabelecimento 
das condições adversas.

Nesse contexto, diante do ineditismo da medida em âmbito na-
cional, a pandemia do Coronavírus trouxe à tona uma discussão mais apro-
fundada acerca dos efeitos da decretação de calamidade pública, em caráter 
pacífico e induvidoso quanto aos seus contornos para efeitos da Lei de Res-
ponsabilidade nas hipóteses de calamidade pública como a ora vivenciada, 
contrapondo-se, assim, à aplicabilidade conferida ao instituto anteriormen-
te, o que nos permite aferir com maior clareza os efeitos preconizados pela 
legislação financeira.

Para tanto, serão objeto de análise as flexibilizações admitidas 
pela legislação fiscal, assim como as alterações legislativas efetuadas com 
vistas a atender de forma mais efetiva à excepcionalidade do quadro de ca-
lamidade pública.
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2. Da previsão da matéria na Lei de Responsabilidade Fiscal 
2.1. Da disciplina originária da lei

A Lei de Responsabilidade Fiscal cuidou, entre seus diversos dispo-
sitivos, da disciplina acerca da extensão dos efeitos da decretação do estado de 
calamidade pública. Na forma da redação originária do “caput” do artigo 65, 
o diploma previu, desde sua concepção, as consequências fiscais decorrentes da 
situação de calamidade pública reconhecida pelas Casas Legislativas, no âmbito 
de suas respectivas esferas de competência:   

“Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhe-
cida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pe-
las Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e 
Municípios, enquanto perdurar a situação:
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposi-
ções estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70;
II - serão dispensados o atingimento dos resultados fis-
cais e a limitação de empenho prevista no art. 9o.”

Assim, da interpretação conjunta dos dispositivos mencionados pelo 
texto legal, extraem-se os seguintes efeitos da decretação do estado de calami-
dade pública:

a) suspensão da contagem do prazo para o restabelecimento dos limites das 
despesas com pessoal

Verifica-se, nesse ponto, que a declaração de calamidade pública não 
afasta propriamente os parâmetros atinentes às despesas com pessoal, na medida em 
que os limites a serem observados são mantidos, mas sim os prazos que os entes 
dispõem para a adequação das referidas despesas aos limites fixados e, como decor-
rência, as consequências da não eliminação do percentual excedente nos dois quadri-
mestre seguintes àquele em que o excesso foi verificado. 

Nesse sentido, consoante estabelece o § 3º do artigo 23 da LRF, caso 
não sejam restabelecidos os limites no prazo fixado, o ente não poderá (a) receber 
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transferências voluntárias; (b) obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; e 
(c) contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento 
da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal. 

Assim, em face da declaração de calamidade pública, ficam afastadas 
não apenas a necessidade de recondução das despesas com pessoal aos seus limites 
no prazo estabelecido, como também as consequências do não restabelecimento.  

Deve-se observar que a introdução do §5º ao artigo 23  da Lei de 
Responsabilidade Fiscal1, veiculada pela Lei Complementar n.º 164/2018, bus-
cou aplainar as restrições contidas no §3º diante das dificuldades financeiras 
vivenciadas pelos Municípios, especialmente em virtude da verificação de queda 
nas receitas em montante superior a 10%, quando  motivada pela diminuição das 
transferências recebidas do Fundo de Participação dos Municípios decorrente 
de concessão de isenções tributárias pela União, ou pela diminuição das receitas 
recebidas de royalties e participações especiais, evitando-se, assim, prejuízos 
ainda maiores às finanças dos entes municipais em face da redução de receitas 
por fatores alheios à sua esfera de atribuições. 

Contudo, saliente-se que o afastamento das restrições diante da que-
da de arrecadação real em montante não superior a 10%, em comparação ao 
correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior, não é absoluto, 
pois uma vez ultrapassado o limite percentual do artigo 192, a flexibilização das 
regras acaba sendo afastada, conforme previsão contida no §6º do artigo 23 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal.3

1 “§5º - As restrições previstas no § 3º deste artigo não se aplicam ao Município em caso de queda de re-
ceita real superior a 10% (dez por cento), em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício 
financeiro anterior, devido a: 
I – diminuição das transferências recebidas do Fundo de Participação dos Municípios decorrente de 
concessão de isenções tributárias pela União; 
II – diminuição das receitas recebidas de royalties e participações especiais.”

2  Consoante o “caput” do artigo 19 da LRF, os limites percentuais da receita corrente líquida são os seguintes:
“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em 
cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita 
corrente líquida, a seguir discriminados:
I - União: 50% (cinqüenta por cento);
II - Estados: 60% (sessenta por cento);
III - Municípios: 60% (sessenta por cento).”

3 “§6º - O disposto no § 5º deste artigo só se aplica caso a despesa total com pessoal do quadrimestre 
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b) suspensão da contagem do prazo para o restabelecimento dos limites da 
dívida consolidada de ente da Federação

O artigo 29, inciso I da Lei de Responsabilidade Fiscal define dívida 
consolidada ou fundada enquanto o “montante total, apurado sem duplicidade, 
das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, 
contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para 
amortização em prazo superior a doze meses”.(g.n.)

Por seu turno, na esteira da competência que lhe foi outorgada pela 
Constituição Federal (art. 52, inciso VI)4, combinado com o disposto no artigo 
30, inciso I da própria LRF, o Senado Federal editou a Resolução n.º 40, de 2001, 
com o objetivo de dispor sobre os limites globais para o montante da dívida pú-
blica consolidada e da dívida pública mobiliária dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios.56

vigente não ultrapasse o limite percentual previsto no art. 19 desta Lei Complementar, considerada, 
para este cálculo, a receita corrente líquida do quadrimestre correspondente do ano anterior atualizada 
monetariamente.”

4  “Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
(...)
VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolida-
da da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (...)”

5  Atualmente, os limites vigentes estão disciplinados pelo artigo 3º da Resolução n.º 40, de 2001: 
“Art. 3º A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ao final do déci-
mo quinto exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de publicação desta Resolução, 
não poderá exceder, respectivamente, a: 
I - no caso dos Estados e do Distrito Federal: 2 (duas) vezes a receita corrente líquida, definida na forma 
do art. 2; e
II - no caso dos Municípios: a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida, definida 
na forma do art. 2.
Parágrafo único. Após o prazo a que se refere o caput, a inobservância dos limites estabelecidos em seus 
incisos I e II sujeitará os entes da Federação às disposições do art. 31 da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000.» (g.n.)

6  A propósito da participação da União na limitação dos entes subnacionais, salienta Jozélia Nogueira: 
“A União, em última análise, tornou-se o maior credor dos entes subnacionais, o que compromete a au-
tonomia no federalismo. As instituições federais concedem empréstimos aos demais entes da federação 
desde a década de 60 e foi a União quem financiou grandes operações de reescalonamento da dívida dos 
níveis subnacionais. Portanto, o endividamento, enquanto relação intergovernamental, manifesta-se pela 
função desempenhada pelo Banco Central e pelo Senado Federal, pelos financiamentos concedidos por 
instituições federais e pela transferência de desequilíbrios financeiros à União. Por certo que tal situação 
altera o sentido da autonomia tributária dos entes federados, proposta na Constituição de 1988.
Pode-se concluir, com segurança, que a União se utiliza de muitos mecanismos, dentre os quais leis e 
outros atos normativos, para interferir direta ou indiretamente na capacidade de endividamento dos en-
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Na forma do disposto no artigo 31 da LRF, uma vez ultrapassado o 
limite da dívida consolidada ao final de um quadrimestre, deverá a dívida ser 
reconduzida aos seus limites até o término dos três exercícios subsequentes. Na 
eventualidade de não recondução aos limites estabelecidos, os entes ficam (a) 
proibidos de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por an-
tecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da 
dívida mobiliária; (b) impedidos de receber transferências voluntárias da União 
ou do Estado após o vencimento do prazo para a recondução da dívida aos seus 
limites (nos três quadrimestres após o quadrimestre em que ultrapassar o limi-
te); (c) obrigados à obtenção do resultado primário necessário à recondução da 
dívida ao limite, promovendo, para tanto, as medidas necessárias, entre outras, a 
limitação de empenho.

Assim, uma vez declarado o estado de calamidade pública, nos ter-
mos do artigo 65, fica suspensa a contagem dos prazos para a recondução das 
dívidas aos seus limites e, por conseguinte, das restrições daí advindas. 

Ressalte-se que a suspensão da contagem de prazo previsto no artigo 
70 não mais encontra aplicabilidade, na medida em que se tratava de regra de 
caráter temporário, já tendo esgotado seus efeitos7. 

c) dispensa do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho
A definição de resultado fiscal é bastante obscura na doutrina. 

Conforme pontua Weder de Oliveira, “é muito difícil, senão impossível, ex-
primir o que significam esses resultados por meio de conceitos concisos, 
precisos, claros e didáticos. Em geral, todas as tentativas falham num aspecto 
ou noutro. E essa tarefa torna-se ainda mais difícil por haver diferentes me-

tes subnacionais, buscando a estabilização da economia.” (“Dívida Pública e Federalismo”. In CASTRO, 
Rodrigo Pironte Aguirre de (coord.). Lei de Responsabilidade Fiscal: Ensaios em Comemoração aos 10 
anos da Lei Complementar n.º 101/00. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p.207). 

7 “Art. 70. O Poder ou órgão referido no art. 20 cuja despesa total com pessoal no exercício anterior ao 
da publicação desta Lei Complementar estiver acima dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 deverá 
enquadrar-se no respectivo limite em até dois exercícios, eliminando o excesso, gradualmente, à razão 
de, pelo menos, 50% a.a. (cinquenta por cento ao ano), mediante a adoção, entre outras, das medidas 
previstas nos arts. 22 e 23.
Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput, no prazo fixado, sujeita o ente às sanções previs-
tas no § 3o do art. 23.”
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todologias para calculá-los e por terem esses resultados finalidades distintas 
em cada esfera de governo.”8

Nessa medida, diante dos objetivos da presente análise, particular-
mente voltados aos efeitos fiscais que atingem os entes federados pela superve-
niência do estado de calamidade pública, a abrangência do conceito restará cin-
gida aos contornos veiculados pelo artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
qual seja, às “metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo 
de Metas Fiscais”.

Por seu turno, o Anexo de Metas Fiscais é disciplinado pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal (artigo 4º, §§1º e 2º), enquanto parte integrante da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, consoante estatui o §1º: 

“Art. 4o (...)
§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias 
Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas me-
tas anuais, em valores correntes e constantes, relati-
vas a receitas, despesas, resultados nominal e primá-
rio e montante da dívida pública, para o exercício a 
que se referirem e para os dois seguintes.
(...)” (g.n.)

A adoção do conceito vem corroborada pela análise empreendida 
por Weder de Oliveira, ao traçar as primeiras linhas sobre os resultados fiscais:

“Todos que lidam com orçamento público estão acostumados 
a calcular, examinar e analisar diferenças entre receitas e despe-
sas para apurar resultados, tais como: resultado orçamentário, 
resultado financeiro, resultado corrente, resultado de capital. 
Esses resultados fiscais podem ser considerados na elabo-
ração do planejamento fiscal, na tomada de decisões sobre 
alocação de recursos, na preparação dos orçamentos, no 

8  “Curso de Responsabilidade Fiscal: direito, orçamento e finanças públicas”. Belo Horizonte: Fórum, 
2013. v.1, p. 79.  
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gerenciamento da execução da despesa e na formulação 
de programas e de estratégias de obtenção de recursos.
Contudo, os resultados selecionados como metas fun-
damentais do sistema de controle de finanças públicas 
estruturado na Lei de Responsabilidade Fiscal foram os 
resultados fiscais: resultado primário e o nominal. E isso 
tem sua razão de ser.”9

Nesse sentido, conforme a dicção do artigo 65, os entes ficarão 
dispensados do atingimento dos resultados fiscais contidos no Anexo de 
Metas Fiscais e das consequentes medidas de limitação de empenho, previs-
tas no artigo 9º da LFR.10

Assim, via de regra, observada a desconformidade entre a receita 
realizada e o cumprimento das metas estabelecidas, não apenas o Poder Execu-
tivo, mas também os demais Poderes e o Ministério Público deverão proceder 
à limitação de empenho, assim entendida como o mecanismo de flexibilidade 
orçamentária que permite ao Poder Executivo - mas não apenas a ele - deixar 
de realizar certas despesas em virtude da ausência de recursos voltados à sua 
consecução, decorrente essencialmente da arrecadação de receitas em montante 
inferior àquele inicialmente previsto na lei orçamentária anual11.

Contudo, conforme a dicção do artigo 65, diante do reconhecimento 
da situação de calamidade pública, os entes ficarão dispensados do atingimento 
dos resultados fiscais contidos no Anexo de Metas Fiscais e das consequentes 
medidas de limitação de empenho, previstas no artigo 9º da LFR.
9 “Curso de Responsabilidade Fiscal: direito, orçamento e finanças públicas”. Belo Horizonte: Fórum, 2013. 

v.1, p. 75.
10  “Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o 

cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de 
diretrizes orçamentárias.
(...)”

11  Conforme definição trazida em obra de autoria da subscritora do presente artigo, ao abordar os meca-
nismos de flexibilidade orçamentária utilizados pelo Poder Executivo, in “As Relações entre os Poderes 
na Gestão das Finanças Públicas”. Porto Alegre: Núria Fabris, 2013, p. 135.
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2.2. Das alterações introduzidas ao artigo 65 no contexto da pandemia 
A declaração do estado de calamidade pública em virtude da pande-

mia do Coronavírus trouxe alterações significativas ao instituto da calamidade 
pública preconizado pelo artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, de 
forma a atender as necessidades e dificuldades vivenciadas no período, com 
consequências diretas nas finanças dos entes da federação.

A esse propósito, em 20 de março de 2020, em âmbito federal, foi 
reconhecido o estado de calamidade pública, para os fins do artigo 65 da Lei 
Complementar n.º 101, de 2000, por meio do Decreto Legislativo n.º 6, de 2020, 
iniciativa esta seguida por diversos entes da federação, tanto Estados como Mu-
nicípios, na esteira do preconizado pelo próprio dispositivo da LRF.

Conforme pontua Marcus Abraham,  trata-se de  iniciativa inédita na 
esfera federal, salientando, outrossim, que experiências anteriores no âmbito dos 
demais entes haviam se dado sob a perspectiva da calamidade pública financeira.12

Assim, em face do ineditismo da medida e da extensão dos efei-
tos da calamidade em âmbito nacional, o artigo 65 da Lei de Responsabili-
dade Fiscal sofreu algumas alterações, visando atender as necessidades de 
flexibilização não contempladas no texto originário, sendo incluídos na re-
lativização dos seus termos dispositivos que já haviam, inclusive, tido sua 
incidência afastada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial por meio da 
ADI n.º 6.357/DF. 

Referida ação foi ajuizada pelo Presidente da República, com o ob-
jetivo de conferir interpretação conforme à Constituição aos artigos 14, 16, 17 e 
24 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e ao art. 114, caput, in fine, e §14, 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União relativa ao exercício de 2020, 
sob o argumento de que a desconsideração do momento de pandemia na 
conclusão pela incidência de referidos dispositivos implicaria na violação à 
dignidade da pessoa humana, à garantia do direito à saúde, aos valores so-
ciais do trabalho e à garantia da ordem econômica, por estarem destinados à 
execução de políticas públicas.

12  “Coronavírus e a Lei de Responsabilidade Fiscal”. Disponível em http://genjuridico.com.br/2020/03/23/
coronavirus-lei-de-responsabilidade-fiscal/. Acesso em 1 ago. 2020.
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Por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, foi concedida a medi-
da liminar para conferir interpretação conforme à Constituição Federal aos arti-
gos mencionados, “para, durante a emergência em Saúde Pública de importância 
nacional e o estado de calamidade pública decorrente de COVID-19, afastar a 
exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentárias em re-
lação à criação/expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento do 
contexto de calamidade gerado pela disseminação de COVID-19.13”

Em decisão final, a medida cautelar foi referendada e a ação extinta 
por superveniente perda de objeto. A esse propósito, importante mencionar 
a promulgação da Emenda Constitucional n.º 106, de 7 de maio de 2020, 
que instituiu regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para 
enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente da pandemia. 
Especialmente em seu artigo 3º, a emenda afasta as restrições legais inciden-
tes sobre a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que 
venha a acarretar aumento de despesa e sobre a concessão ou ampliação de 
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, desde que 
não se trate de despesa permanente e tenha por propósito o enfrentamento da 
calamidade e de suas consequências14. 

Assim, no contexto da pandemia do Coronavírus, precedido pela de-
cisão do Supremo Tribunal Federal e pela Emenda Constitucional n.º 106, de 
2020, o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal foi alterado pela Lei Com-
plementar n.º 173, de 27 de maio de 2020. 

Além de veicular medidas específicas voltadas aos efeitos financei-
ros da pandemia, por meio da implantação do Programa Federativo de Enfrenta-

13  ADI n.º 6.357- MC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. em 29/03/2020.
14  Nesse sentido, estabelece o artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 106/20:

“Art. 3º Desde que não impliquem despesa permanente, as proposições legislativas e os atos do Poder 
Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, 
com vigência e efeitos restritos à sua duração, ficam dispensados da observância das limitações legais 
quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de 
despesa e à concessão ou à ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita.
Parágrafo único. Durante a vigência da calamidade pública nacional de que trata o art. 1º desta Emenda 
Constitucional, não se aplica o disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal.”
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mento ao Coronavírus, com diversas medidas de ajuda aos entes subnacionais, 
como a suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas entre a União e os 
Estados e Municípios, a reestruturação de operações de crédito interno e externo, 
e a entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, consubstanciando medidas válidas exclu-
sivamente para o exercício de 2020, a Lei Complementar n.º 173 trouxe também 
algumas alterações ao artigo 65 da LRF de forma a flexibilizar as regras contidas 
no diploma diante de um quadro de decretação do estado de calamidade pública.

Diferentemente das demais normas atinentes ao Programa Federa-
tivo de Enfrentamento ao Coronavírus, as regras introduzidas no artigo 65 não 
dispõem do caráter de temporariedade, veiculando, assim, alterações permanen-
tes ao dispositivo, que passou a contar com os §§1º a 3º15.   

As alterações introduzidas restringem-se à ocorrência de calamidade 
pública reconhecida pelo Congresso Nacional, em parte ou na integralidade do 
15  “Art. 65. (...)

 §1º - Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto 
legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do 
previsto nos inciso I e II do caput:
I - serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para:
a) contratação e aditamento de operações de crédito;
b) concessão de garantias;
c) contratação entre entes da Federação; e
d) recebimento de transferências voluntárias;
II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos arts. 35, 
37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8º desta Lei 
Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública;
III - serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 14, 16 e 17 desta Lei Complementar, 
desde que o incentivo ou benefício e a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à 
calamidade pública.
§2º - O disposto no § 1º deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que reco-
nhecer o estado de calamidade pública:         
I - aplicar-se-á exclusivamente:        
a) às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de 
calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar o referido estado de calamidade;
b) aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao 
cumprimento do decreto legislativo;      
 II - não afasta as disposições relativas a transparência, controle e fiscalização.         
§3º - No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com amparo no disposto no 
§ 1º deste artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de 
contragarantia vigentes.”
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território nacional, e traz como consequências, além daquelas já estipuladas no 
“caput”, em sua redação originária: (a) a dispensa dos limites, condições e demais 
restrições aplicáveis às unidades da Federação atingidas e localizadas no território 
em que for reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional, 
para a contratação e aditamento de operações de crédito; para a concessão de 
garantias; para a contratação entre entes da Federação e para o recebimento de 
transferências voluntárias; (b) a dispensa dos limites e afastamento das vedações 
e sanções relacionadas b.1.) à realização de operações de crédito entre os entes da 
federação (artigo 35), e demais atos a ela equiparados legalmente (artigo 37); b.2) 
à assunção de despesas pelos titulares de Poder nos últimos dois quadrimestres do 
mandato, que não possam ser cumpridas integralmente dentro dele ou que tenha 
parcelas a serem cumpridas fora do exercício, sem disponibilidade de caixa sufi-
ciente (art. 42); além do b.3) afastamento da vedação contida no parágrafo único 
do artigo 8º, quanto à utilização dos recursos vinculados a finalidade específica 
para o atendimento de objeto diverso ao da vinculação, desde que os recursos ar-
recadados sejam destinados ao combate à calamidade pública. 

Tais dispensas são  aplicáveis às unidades da Federação atingidas 
e localizadas no território em que for reconhecido o estado de calamidade 
pública pelo Congresso Nacional, e restritas aos atos de gestão orçamentária 
e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao cumpri-
mento do decreto legislativo.

Ainda, consoante já apontado, outra inovação introduzida reside na 
flexibilização dos requisitos atinentes à renúncia de receitas e ao aumento de 
despesas, constantes dos artigos 14, 16 e 17 da Lei Complementar n.º 101/2000, 
diante da declaração de calamidade pública pelo Congresso Nacional, e desde 
que a renúncia ou benefício ou o aumento da despesa sejam destinados ao com-
bate à calamidade pública.

Assim, no tocante à renúncia de receitas, ficam afastadas a obriga-
toriedade de apresentação de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar a renúncia e nos dois seguintes, além das condições 
contidas na lei de diretrizes orçamentárias e dos requisitos de não implicação nas 
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metas de resultados fiscais ou de apresentação de medidas de compensação por 
meio de aumento de receita, conforme previstos no artigo 14.

Já quanto ao aumento ou criação de despesas, diante da declaração de 
calamidade pública ficam afastadas a obrigatoriedade de apresentação de estimativa 
do impacto orçamentário-financeiro, acompanhada das premissas e metodologia de 
cálculo utilizadas, no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, 
além da declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orça-
mentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano 
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias (art. 16).

Afastam-se também as exigências voltadas às despesas obrigatórias de 
caráter continuado constantes do artigo 17, particularmente quanto à apresentação 
da estimativa de impacto financeiro e orçamentário; da  demonstração de origem dos 
recursos; da comprovação de que o aumento da despesa não irá afetar as metas de re-
sultados fiscais; e da compensação dos efeitos financeiros pelo aumento permanente 
de receita ou pela redução permanente de despesa.

Observe-se que as alterações introduzidas no artigo 65 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal restringem-se à ocorrência de calamidade pública reconhecida 
pelo Congresso Nacional, no todo ou na integralidade do território nacional, e terá 
efeitos restritos às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em 
que for reconhecido o estado de calamidade pública e enquanto perdurar o referido 
estado de calamidade, aplicando-se aos atos de gestão orçamentária e financeira ne-
cessários ao atendimento de despesas relacionadas ao estado de calamidade.  

2.3. Da amplitude e excepcionalidade das regras de flexibilização 
Dessa forma, diante do grau de flexibilização admitido em um cená-

rio de calamidade pública, na forma da disciplina veiculada pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, a situação adversa a justificá-la demandaria a ocorrência de 
fato de natureza única, imprevista e imprevisível, e de tal monta que permitisse o 
afastamento das regras atinentes à responsabilidade na gestão fiscal, concebidas 
de forma a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio nas 
contas públicas (art. 1º, §1º da LRF).
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Nesse contexto, ao discorrer sobre as razões para uma lei de respon-
sabilidade fiscal, pontua Weder de Oliveira:  

“Os objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal qua-
lificam-se como macroeconômicos, financeiros e orça-
mentários. Visam à prevenção de déficits “imoderados e 
recorrentes” (na expressão da mensagem ministerial) e 
ao controle da dívida pública. O propugnado equilíbrio 
intertemporal das finanças públicas encontra expressão 
normativa no §1º de seu artigo 1º, explicitado como 
pressuposto da responsabilidade na gestão fiscal:
(...)”16

Em continuidade, aponta para os chamados pilares normativos da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, assim classificando-os:

“Sendo esses os objetivos a guiar-lhe a estruturação, a 
LRF foi erigida sobre seis pilares normativos, denomi-
nação que se pode atribuir aos conjuntos de disposições 
sobre: 1. dívida e endividamento: realização de opera-
ções de crédito, limites e controle; 2. planejamento ma-
croeconômico, financeiro e orçamentário: metas fiscais, 
acompanhamento e controle da execução orçamentária; 
3. despesas com pessoal: limites e formas de controle, 
validade dos atos dos quais resulte aumento de despesa; 
4. despesas obrigatórias: compensação dos efeitos finan-
ceiros; regras especiais para as despesas da seguridade 
social; 5. receita pública: concessão de benefícios tri-
butários e transparência da administração tributária; 6. 
transparência, controle social e fiscalização: produção e 
divulgação de informações, participação popular, atua-
ção dos tribunais de contas(...)”

16  “O equilíbrio das finanças públicas e a Lei de Responsabilidade Fiscal”. In CASTRO, Rodrigo Pironte 
Aguirre de (coord.). Lei de Responsabilidade Fiscal: Ensaios em Comemoração aos 10 anos da Lei Com-
plementar n.º 101/00. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p.411.



51REVISTA DA ADVOCACIA DO PODER LEGISLATIVO

“EFEITOS FINANCEIROS DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ESTADO DE 
CALAMIDADE [PÚBLICA] FINANCEIRA. DISTINÇÕES NECESSÁRIAS.”

Assim, da análise dos efeitos advindos da declaração de calamidade 
pública, verifica-se sua relação direta com 3 dos pilares fundamentais da res-
ponsabilidade fiscal, quais sejam: (a) dívida e endividamento; (b) planejamento 
macroeconômico, financeiro e orçamentário; (c) despesas com pessoal, de onde 
ressalta a importância e excepcionalidade de sua aplicação, sob pena de compro-
meter a efetividade e a própria concepção do diploma enquanto marco normati-
vo no equilíbrio das finanças públicas e controle do endividamento, reforçando, 
outrossim, a conclusão pela estrita aplicabilidade do instituto aos seus termos 
específicos, afastando-se eventuais interpretações ampliativas acerca da caracte-
rização do estado de calamidade pública. 

Tais condições se fazem presentes de forma clara no momento atual 
de pandemia. Conforme pontua Marcus Abraham, “inequivocamente, podemos 
subsumir a atual situação de pandemia causada pela COVID-19 (Coronaví-
rus) ao conceito de estado de calamidade pública, assim considerada a situação 
reconhecida pelo poder público de uma circunstância extraordinária provocada 
por desastre natural, humano ou misto, que causa sérios danos à comunidade 
afetada, inclusive à incolumidade e à vida de seus integrantes.”17

2.4. Do reconhecimento da calamidade pública pelo Poder Legislativo
Tal como já salientado, para o alcance da flexibilização prevista no artigo 

65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, necessário se torna que a decretação do estado 
de calamidade seja reconhecida pela Casa Legislativa competente. No caso dos 
Municípios, o órgão competente para o reconhecimento é a Assembleia Legislativa.

Saliente-se que o reconhecimento da Casa Legislativa respectiva 
previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal é necessário apenas para conferir 
os efeitos previstos pelo artigo 65 do diploma, e não propriamente para a 
caracterização ou não do estado de calamidade.  

Nesse sentido, Marcus Abraham aponta  que “a falta de reconheci-
mento pela Assembleia Legislativa não afeta a validade e a eficácia do decreto do 
estado de calamidade pública. Tal ausência apenas tem o condão de impedir que o 

17 “Coronavírus e a Lei de Responsabilidade Fiscal”. Disponível em http://genjuridico.com.br/2020/03/23/
coronavirus-lei-de-responsabilidade-fiscal/. Acesso em 1 ago. 2020.



52

ALEXSANDRA KATIA DALLAVERDE

REVISTA DA ADVOCACIA DO PODER LEGISLATIVO

Estado possa se beneficiar da suspensão temporária daqueles rígidos mecanismos 
da Lei de Responsabilidade Fiscal que visam garantir o equilíbrio fiscal.”18

Assim, diante da ausência de reconhecimento da Casa Legislativa 
competente medidas outras de competência restrita ao próprio ente poderão ser 
adotadas, sem, no entanto, conferir a eficácia reclamada pela LRF.

3. Da calamidade [pública] financeira 
3.1. Da caracterização do estado de calamidade pública

Conforme já salientado, no período anterior à pandemia, diante do 
quadro de crise econômico-financeira que se abateu sobre o país, alguns Estados 
e Municípios adotaram o mecanismo de decretação de estado de calamidade fi-
nanceira como forma de flexibilizar seus compromissos financeiros e possibilitar 
que o respectivo ente federado recuperasse a estabilidade de suas finanças e as 
condições de fazer frente aos seus objetivos. 

Assim, constatado o comprometimento da capacidade de ação do ente 
público, visando permitir a manutenção de políticas públicas e a prestação de servi-
ços essenciais à coletividade, buscaram os entes postergar o adimplemento de certos 
compromissos financeiros utilizando-se do preconizado pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, com o objetivo de alcançar os efeitos esperados pela legislação mediante o 
reconhecimento do estado de calamidade financeira.  

No entanto, muito embora a prática tenha se disseminado em diversos 
entes federados, nosso ordenamento jurídico não contempla a motivação econômica 
e financeira enquanto fundamento jurídico hábil a embasar a decretação do estado 
de calamidade pública e aplicar as consequências legais decorrentes da decretação. 

A rigor, a noção de calamidade pública está associada a eventos que 
provoquem uma desestabilização de grande monta no regular funcionamento do 
ente público, revelando a deficiência da administração para o enfrentamento das 
consequências daí provocadas.

Assim, a decretação do estado de calamidade pública implica o reco-
nhecimento do comprometimento da capacidade de resposta do ente público para 
18  “Estado de calamidade financeira e a Lei de Responsabilidade Fiscal”. Disponível em http://genjuridico.

com.br/2016/11/14/coluna-fiscal-estado-de-calamidade-financeira-e-a-lei-de-responsabilidade-fiscal/. 
Acesso em 1 ago.2020.
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o enfrentamento das questões adversas que o motivaram. Em decorrência, incidem 
as consequências previstas no ordenamento jurídico, particularmente relacionadas 
à flexibilização de certas obrigações administrativas impostas ao Poder Público, 
além do acesso a transferências e repasses de outros entes da federação.

À guisa de exemplos, tomam destaque as disposições constantes da 
Lei n.º 8.666/93 (art. 24, inciso IV e 78, incisos XIV e XV), que regula as licitações 
e contratos, e a própria Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 
101, de 2000), já mencionada.

A sistemática da parca legislação que rege a matéria aponta para 
a natureza excepcional da situação. Nesse sentido, convém trazer a lume o 
disposto pela Lei n.º 12.340, de 2010, com suas alterações posteriores, que 
“dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entida-
des dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações 
de prevenção em áreas de risco de desastres e de resposta e de recuperação 
em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo de Calamidades Públicas, 
Proteção e Defesa Civil, e dá outras providências”.

Em diversos de seus dispositivos, o diploma aponta para o estado de ca-
lamidade, motivado, no entanto, à existência ou risco iminente de desastres, que 
venham a comprometer a normalidade social, implicando na necessidade de auxí-
lio financeiro para o enfrentamento das adversidades, auxílio este representado pelas 
transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres 
e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres, que constitui, assim, 
o foco central de disciplina do diploma legal mencionado. 

Assim, nas diversas passagens da lei, a menção ao estado de calami-
dade está sempre atrelada à ocorrência de desastres, seja em caráter preventivo, 
diante da existência de áreas de risco, seja na previsão de execução de ações de 
resposta e recuperação de desastres, sendo textualmente mencionada a ocorrên-
cia de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geo-
lógicos ou hidrológicos correlatos. 
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Dessa forma, toda a sistemática da declaração do estado de cala-
midade pública a motivar o recebimento das transferências de recursos, assim 
como a flexibilização de alguns compromissos do ente federado atingido pre-
vista pela lei decorrem de eventos da natureza e outras espécies de desastres.

O texto constitucional de 1988 corrobora a natureza conferida à ca-
lamidade pública pela legislação atualmente existente, ao elencar entre as com-
petências da União o planejamento e promoção da defesa contra as calamidades 
públicas, em especial as secas e inundações (artigo 21, inciso XVIII da CF). 

Por seu turno, o conceito legal de calamidade pública é vei-
culado pelo artigo 2º, inciso IV do Decreto federal n.º 7.257, de 2010, que 
regulamenta a Medida Provisória n.º 494, de 2 de julho de 2010, convertida 
na Lei n.º 12.340/2010, para dispor sobre o Sistema Nacional de Defesa Ci-
vil - SINDEC, sobre o reconhecimento de situação de emergência e estado 
de calamidade pública, e sobre as transferências de recursos para ações de 
socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e re-
construção nas áreas atingidas por desastre: 

“Art. 2o  Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
(...)
II - desastre: resultado de eventos adversos, naturais 
ou provocados pelo homem sobre um ecossistema 
vulnerável, causando danos humanos, materiais ou 
ambientais e conseqüentes prejuízos econômicos e 
sociais;
(...)
IV - estado de calamidade pública: situação anor-
mal, provocada por desastres, causando danos 
e prejuízos que impliquem o comprometimento 
substancial da capacidade de resposta do poder 
público do ente atingido;
(...)”
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Nesse contexto, sendo o estado de calamidade provocado por desas-
tres, a noção de desastre assume importância central na caracterização ou não 
da calamidade pública para os efeitos da legislação, sendo assim reconhecido 
enquanto “resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem 
sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou am-
bientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais”.

Ainda a respeito dos contornos da calamidade pública, ressalta o 
disposto na Instrução Normativa n.º 2, de 2016, do Ministério da Integração 
Nacional – editada com fulcro nas competências estatuídas pela Lei federal n.º 
12.608, de 201219 – que estabelece procedimentos e critérios para a decretação 
de situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos Municípios, 
Estados e pelo Distrito Federal, e para o reconhecimento federal das situações de 
anormalidade decretadas pelos entes federativos e dá outras providências.

Ao classificar os desastres em níveis, estabelece o artigo 2º, §4º, que 
“os desastres de nível I e II ensejam a decretação de situação de emergência, en-
quanto os desastres de nível III a de estado de calamidade pública, ao passo em 
que define os desastres de nível III como “aqueles em que os danos e prejuízos 
não são superáveis e suportáveis pelos governos locais e o restabelecimento da 
situação de normalidade depende da mobilização e da ação coordenada das três 
esferas de atuação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) 
e, em alguns casos, de ajuda internacional” (art. 2º, §3º).

Em continuidade, dispõe ainda o artigo 4º, que “os desastres de nível 
III são caracterizados pela concomitância na existência de óbitos, isolamento de 
população, interrupção de serviços essenciais, interdição ou destruição de unida-
des habitacionais, danificação ou destruição de instalações públicas prestadoras 
de serviços essenciais e obras de infraestrutura pública”.

19  A Lei n.º 12.608, de 10 a de abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - 
PNPDEC, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional 
de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC, autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento 
de desastres, entre outras providências, atribuiu à União, em seu artigo 6º, inciso X, competência para 
“estabelecer critérios e condições para a declaração e o reconhecimento de situações de emergência e 
estado de calamidade pública».  
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Não se infere, dessa forma, no contexto da regulamentação legal hoje 
vigente, a existência de motivação de ordem financeira ou econômica hábil a jus-
tificar a decretação do estado de calamidade pública no sistema jurídico nacional. 

 Assim, não nos parece que a Lei de Responsabilidade Fiscal tenha 
inovado na criação de uma nova modalidade de instituição do estado de cala-
midade, fundado essencialmente por questões financeiras, mas sim que buscou 
disciplinar os aspectos financeiros abordados na lei diante da decretação do 
estado de calamidade pública motivado por desastres de ordem natural ou por 
eventos de natureza humana, consoante disciplinado pelo Ministério da Inte-
gração Nacional.

Dessa forma, o alargamento do conceito de calamidade pública 
como forma de abarcar os eventos de índole meramente econômica e financeira, 
tais como a crise econômica mundial, a queda da arrecadação, o crescimento das 
despesas e da dívida pública, entre outros aspectos, não encontra, em princípio, 
supedâneo na legislação para a decretação do estado de calamidade. 

De outra feita, soaria até mesmo contraditório que a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, diploma que se caracterizou pela imposição de regras rigoro-
sas voltadas ao ajuste e equilíbrio das finanças públicas, aplicáveis a todos os en-
tes federados, trouxesse em seu bojo dispositivo que permitisse a flexibilização 
de suas regras por iniciativa do próprio ente interessado, ao enfrentar períodos 
de crise financeira.

Ademais, a crise financeira mundial ou nacional afeta, em tese, a 
todos os entes subnacionais, não sendo possível admitir-se que alguns se valham 
dos benefícios decorrentes do reconhecimento do estado de calamidade enquan-
to outros não façam jus ao mesmo tratamento.

Assim sendo, não obstante se faça necessário o reconhecimento da 
Casa Legislativa respectiva, permitir-se que o próprio ente em dificuldades fi-
nanceiras declare a situação de calamidade pública exclusivamente por esse mo-
tivo representaria uma fragilização extrema da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
configurando uma verdadeira carta de dispensa do seu cumprimento. 
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3.2. Da iniciativa adotada por diversos entes federados
A iniciativa de alguns entes federados no sentido da decretação do 

estado de calamidade pública por motivação financeira apresenta-se de forma 
controvertida, especialmente quanto à possibilidade de conferir os efeitos finan-
ceiros previstos no artigo 65 da LRF a situações que não preencham os requisitos 
concernentes à situação de anormalidade reclamados pela legislação que regula 
o estado de calamidade pública.

José Maurício Conti assevera que “a decretação de calamidade pública 
em decorrência de graves problemas financeiros, que podem inviabilizar a prestação 
de serviços públicos essenciais, eventualmente vindo a causar verdadeiros “desas-
tres” na saúde, educação, segurança pública, limpeza urbana e tantas outras áreas de 
atuação do poder público, é medida no mínimo inusitada e, talvez não seja exagero 
dizer, exótica. É também mais uma demonstração da ‘administração-bombeiro’, que 
só se preocupa em apagar incêndios, várias vezes criticada nesse espaço.”20

Cumpre salientar o alerta sobre decretos de calamidade financeira emitido 
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio do Comunicado SDG 06/2017:

“O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO ALERTA sobre os riscos assumidos por Prefeituras 
Municipais quando da edição de decretos, sob o argumento 
de calamidade financeira, para suspender temporariamente 
pagamentos de despesas do exercício de 2016 e anteriores.
A utilização desses instrumentos não encontra amparo no 
artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal e viola inúme-
ras regras do direito financeiro dentre outras, a quitação de 
Restos a Pagar e a ordem cronológica de pagamentos, o que 
poderá trazer implicações no exame de contas anuais.”

Ainda, em reforço à conclusão pela inadequação da decretação do 
estado de calamidade financeira para obtenção dos benefícios previstos pelo ar-
tigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Jacqueline Kivitz Arais lembra a exis-

20  “Crise leva as finanças públicas ao ‘estado de calamidade’”. Disponível em: https://www.conjur.com.br/
2016-jun-28/contas-vista-crise-leva-financas-publicas-estado-calamidade. Acesso em 8 ago.2020. 
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tência de dispositivo específico na própria LRF que contempla as dificuldades 
financeiras enfrentadas pelos entes:

“A LRF prevê a possibilidade de ocorrência de uma calami-
dade pública, que já foi objeto de pesquisa nesse trabalho, 
sendo, portanto, diferente da calamidade financeira decretada 
por vários entes públicos, como será demonstrado a seguir.
Para da Cruz, Viccari Junior, Glock, Herzmann e Tremel 
(2001, p. 166), no artigo 66 da LRF fica clara a preocu-
pação do legislador com a possibilidade da ocorrência de 
uma dificuldade na área econômica:
(...)
Essas dificuldades na área econômica podem vir a pre-
judicar o cumprimento dos prazos estabelecidos na LRF, 
por esse motivo a preocupação com a possibilidade des-
sa ocorrência: (...)”21

Vale ressaltar que o dispositivo mencionado contempla a flexibiliza-
ção dos mesmos artigos 23, 31 e 70, tal como previstos na redação originária do 
artigo 65 da LRF22. 

Contudo, importante pontuar orientação em sentido diverso emana-
da dos Tribunais de Contas dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, 
materializada nos pareceres relacionados às contas do ano de 2016, específica e 
respectivamente quanto à presunção de constitucionalidade da lei estadual que 

21  “Calamidade Financeira e a Lei de Responsabilidade Fiscal: necessidade pública ou liberdade adminis-
trativa?”. Caderno de Finanças Públicas: Brasília,DF, v.19, n.2, p.62, jun.2019. Disponível em: https://
publicacoes.tesouro.gov.br/index.php/cadernos/article/view/51. Acesso em 8 ago.2020.

22 “Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo 
ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior 
a quatro trimestres.
§ 1o Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto 
inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres.
§ 2o A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB nacional, 
estadual e regional.
§ 3o Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no art. 22.
§4o Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e cambial, 
reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do art. 31 poderá ser ampliado em até qua-
tro quadrimestres.»



59REVISTA DA ADVOCACIA DO PODER LEGISLATIVO

“EFEITOS FINANCEIROS DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ESTADO DE 
CALAMIDADE [PÚBLICA] FINANCEIRA. DISTINÇÕES NECESSÁRIAS.”

reconheceu o estado de calamidade decretado no âmbito do Poder Executivo e 
dos efeitos dela decorrentes, e do reconhecimento dos efeitos previstos no artigo 
65 da LRF em decorrência da decretação de calamidade pública fundada em 
razões de ordem econômica.23

Diante do exposto, sem a intenção de aprofundar as razões e os con-
trapontos na declaração do estado de calamidade financeira, a superveniência da 
situação de emergência em saúde pública de natureza internacional em virtude 
da pandemia do Covid-19 surge como reforço interpretativo acerca dos reais ob-
jetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal ao prever sua flexibilização em casos 
de calamidade pública, reclamando, assim, a ocorrência de fato de real dimensão 
cujo impacto inviabilize o estrito cumprimento das obrigações financeiras come-
tidas aos entes federados. 

4. Da conclusão
O objetivo do presente artigo foi trazer os principais aspectos de 

natureza financeira decorrentes da decretação do estado de calamidade pública, 
temática cujos contornos ganharam maior evidência em face da pandemia do 
Covid-19. 

Outrossim, buscou-se efetuar um contraponto entre as circunstâncias 
e magnitude da pandemia – situação induvidosa de calamidade pública – com 
as situações de decretação de calamidade financeira adotada por muitos entes da 
federação sob fundamentação de natureza estritamente econômica, pretendendo 
alçar os efeitos previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Nessa medida, com base na amplitude das consequências advindas da 
aplicação do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que apontam para a sua 
excepcionalidade, buscou-se conferir uma interpretação mais condizente ao pró-
prio espírito da lei, enquanto marco legislativo fundamental para o equilíbrio das 

23  Processo n. 101.576-6/17. Rel. Cons. Marianna Montebello Willeman, 30 de maio de 2017. Disponí-
vel em: https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/Processo/List?numeroProcesso=101576-6/17. Acesso 
em: 10 ago.2020. (RJ) 
 e  Balanço Geral do Estado n.1007713. Rel. Cons. Adriene Andrade, 11 de julho de 2017. Disponível 
em: https://tcnotas.tce.mg.gov.br/tcjuris/Nota/BuscarArquivo/1442342. Acesso em: 10 ago.2020. (MG)
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finanças públicas, afastando da sua incidência as situações de calamidade “públi-
ca” financeira, ou somente calamidade financeira, como adotada por alguns entes.

Nessas hipóteses, não se pretende deslegitimar as providências  ado-
tadas no âmbito de cada ente, quando implementadas conjuntamente a atos de 
contenção de despesas e demais medidas restritivas e de racionalização dos ser-
viços, como forma de viabilizar o cumprimento de suas competências e res-
ponsabilidades e permitir a continuidade da ação estatal, mas apenas afastar os 
almejados efeitos disciplinados pelo artigo 65 da LRF às hipóteses de decretação 
de estado de calamidade fundadas estritamente em motivações de caráter econô-
mico e financeiro. 
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Resumo: A pandemia provocada pelo COVID-19 alterou substancialmente a 
dinâmica de vida das pessoas, já que medidas para conter a propagação implica-
ram na diminuição de circulação de pessoas. Assim, além dos custos extraordi-
nários com a saúde, é relevante para o poder público a análise sobre a viabilidade 
dos contratos administrativos firmados no período de normalidade. O presente 
artigo propõe-se divulgar as situações extraordinárias postas e propor soluções 
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para resolução de conflitos em relação a esses contratos, considerando prerroga-
tivas e particularidades pertinentes. A pesquisa foi realizada a partir da coleta de 
dados bibliográficos. 

Palavras-Chave: Administração. COVID-19. Pandemia. Impactos. Soluções. 

ADMINISTRATIVE CONTRACTS: AN ANALYSIS AROUND THE 
CORONAVIRUS PANDEMIC

Abstract: The pandemic caused by COVID-19 substantially changed the 
dynamics of people’s lives, since measures to contain the spread implied a 
decrease in the circulation of people. Thus, in addition to the extraordinary 
health costs, it’s relevant for the government to analyze the feasibility of ad-
ministrative contracts signed during the normal period. This article proposes 
to disclose the extraordinary situations presented and to propose solutions for 
conflict resolution in relation to these contracts, considering pertinent prerog-
atives and particularities. The research was carried out from the collection of 
bibliographic data.

Keywords: Administration. COVID-19.Pandemic. Impacts. Solutions. 

1. Introdução 
O presente artigo tem por finalidade a análise e compreensão  da 

pandemia de COVID-19 em relação aos contratos administrativos, no tocante 
às possíveis contribuições por parte da administração pública, tendo em vista 
a incerteza gerada para toda a população e que abalou e continua abalando as 
relações contratuais em inúmeros aspectos.

Não restam dúvidas de que a pandemia de Coronavírus atingiu os 
contratos administrativos em geral. Os mesmos já foram e serão ainda mais afe-
tados pelos efeitos da crise. Diante disso, existem diversas medidas excepcionais 



67REVISTA DA ADVOCACIA DO PODER LEGISLATIVO

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: ANÁLISE EM TORNO DA PANDEMIA DE COVID-19 

que podem ser usadas para enfrentar a situação de anormalidade, e isso pode 
mudar a relação entre contratado e contratante.  

A presente pesquisa tem como problema o funcionamento dos con-
tratos administrativos em face da epidemia de coronavírus. Além disso, justifi-
ca-se pela necessidade de aferição da viabilidade desses negócios jurídicos com 
vista às adversidades consequentes da pandemia. Desse modo, como objetivo 
geral, busca-se contemplar as prerrogativas da Administração Pública ao cele-
brar os contratos administrativos e, como objetivo específico, tem-se a possibi-
lidade de subsunção dessas prerrogativas a realidade fática extraordinária posta 
pela pandemia.

Estruturalmente, entendeu-se por bem estabelecer, um panorama ge-
ral acerca da situação atual vivenciada pelo mundo, decorrente da pandemia do 
COVID-19. Em seguida, foi realizada uma análise sobre os contratos administra-
tivos, destacando-se os pontos essenciais para a discussão. A seguir, realizou-se 
uma exposição sobre os princípios da consensualidade e da continuidade dos ser-
viços públicos, tendo em vista que são princípios que estão ligados diretamente a 
prestação de serviços públicos e decorrem de um dever constitucional. 

Logo após, discutem-se as possíveis soluções e contribuições que 
podem ser pensadas e realizadas pela administração pública em comunicação 
com o contratado, para manutenção dos contratos administrativos já firmados 
nesta época de incerteza a fim de resguardar a relação contratual, evitando uma 
elevada taxa de desemprego e apresentando possíveis soluções consensuais e 
não consensuais para a resolução da situação, para que nenhuma das partes 
seja prejudicada. 

Por fim, conclui-se que há soluções respaldadas pela lei para 
o enfrentamento da questão, sendo imperativa a observância dos aspectos 
socioeconômicos na tomada de decisões quanto aos contratos administrativos, 
porém, havendo um prolongamento da atual pandemia no tempo, poderão ser 
tomadas medidas mais drásticas no que tange a manutenção ou não desses con-
tratos administrativos. 
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2. Análise da pandemia de COVID-19
O coronavírus, no ano de 2020, alterou de forma drástica  as ativi-

dades cotidianas das pessoas em escala global. As infecções pelo vírus inicia-
ram-se por volta de dezembro de 2019 em Wuhan, na China, e alastraram-se por 
todo o mundo, em razão da dinâmica global de circulação de pessoas. Cumpre 
anotar que apesar dos sintomas da infecção apresentarem-se em diversos graus, 
desde aqueles comuns à gripe aos mais graves, como o comprometimento do 
sistema respiratório, o que pode causar pneumonia1.

Nesse contexto, vale mencionar que há a estimativa de que 5% dos 
casos de contaminação pelo vírus, sars-cov-2, atinjam estágios mais críticos da 
doença, necessitando de cuidados médicos específicos2. Diante dessa conjun-
tura, como formas de conter a propagação do vírus, infectologistas recomen-
dam, principalmente, a manutenção de hábitos de higiene, o uso de máscaras 
e isolamento social3. Esta última medida gera impactos notórios no contexto 
econômico dos países, visto que a diminuição de circulação altera a dinâmica 
de comércios e prestadores de serviços, bem como modifica as necessidades 
das pessoas durante esse período. Dessa forma, apesar de existirem oposições à 
adoção do isolamento social, a medida foi adotada, seja de forma compulsória 
ou voluntária, pelos cidadãos, na maioria dos países. 

No Brasil, em que pese a falta de determinação do governo federal 
para decrescer a circulação interna de pessoas, governadores e prefeitos ado-
taram medidas no sentido de conter a circulação nos centros urbanos e, com 
isso, reduzir a velocidade de propagação da doença. Essas medidas visam redu-

1 GAGLIONI, Cesar. Quais são os níveis de transmissão do novo coronavírus. Nexo Jornal, São Paulo. 
06 de mar de 2020(atualizado 23/03/2020 às 10h14). Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/
expresso/2020/03/06/Quais-s%C3%A3o-os-n%C3%ADveis-de-transmiss%C3%A3o-do-novo-corona-
v%C3%ADrus. Acesso em: 30 mar. 2020.

2 GAGLIONI, Cesar. Quais são os níveis de transmissão do novo coronavírus. Nexo Jornal, São Paulo. 
06 de mar de 2020(atualizado 23/03/2020 às 10h14). Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/
expresso/2020/03/06/Quais-s%C3%A3o-os-n%C3%ADveis-de-transmiss%C3%A3o-do-novo-corona-
v%C3%ADrus. Acesso em: 30 mar. 2020.

3 MAGENTA, Matheus; MOTA, Camila Vera. Coronavírus: com chegada da doença ao Brasil, o que real-
mente funciona para se proteger? BBC News Brasil. São Paulo; Londres. 26 fev. 2020. Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/geral-51318710. Acesso em: 30 mar. 2020.
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zir os impactos no sistema de saúde, visto que a contaminação em larga esca-
la causaria um colapso na saúde pública, sobrecarregando os atendimentos de 
quaisquer casos, uma vez que o sistema não possui estrutura para atender a todos 
e a população iria ficar sem assistência.

Embora não seja possível, até o momento, precisar quais são os des-
dobramentos permanentes provocados pela atual pandemia, é certo que, para 
atender as demandas em relação à saúde, a administração pública deve aferir as 
modificações de necessidade em relação aos seus contratos vigentes. Nessa con-
jectura, para o exame dessas modificações é basilar a apresentação de contornos 
dos contratos administrativos, bem como de princípios que os regem.

3. Teoria Geral dos Contratos Administrativos 
Os contratos da administração são contratos em sentido amplo e 

encontram-se divididos em contratos da administração sob regime de direito privado 
e contratos da administração sob regime de direito público. Di Pietro expõe que:

A expressão contratos da Administração é utilizada, em 
sentido amplo, para abranger todos os contratos cele-
brados pela Administração Pública, seja sob regime de 
direito público, seja sob regime de direito privado. E a 
expressão contrato administrativo é reservada para de-
signar tão somente os ajustes que a Administração, nessa 
qualidade, celebra com pessoas físicas ou jurídicas, pú-
blicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, 
segundo regime jurídico de direito público. 4

Sobre o regime jurídico dos contratos administrativos, embora exis-
tam divergências doutrinárias5, podem ser determinados como contratos admi-

4  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 556. 
5  Tal divergência doutrinária é desvelada por Nohara, conforme o que explicado a seguir. A primeira cor-

rente da doutrina, a qual é assentada por Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, corrobora com arguição 
de inexistência da modalidade de contratos administrativos. Assim, as prerrogativas de modificação e 
rescisão unilaterais conferidas à administração pública, a teor do art. 58 da Lei 8.666/93, evidenciaram 
a ausência de (i) igualdade entre as partes e (ii) autonomia de vontade entre as partes. Assim, a natureza 
contratual dos negócios jurídicos em questão seria descaracterizada. Esse posicionamento é minoritário 
na doutrina, eis que, em contraposição, argumenta-se que as vantagens conferidas à administração pú-
blica não mitigariam a natureza contratual, mas sim cumpririam o que disposto no art. XX, da Consti-
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nistrativos “todos aqueles ajustes celebrados pela Administração Pública por 
meio de regras previamente estipuladas por ela, sob um regime de direito públi-
co, visando à preservação dos interesses da coletividade.” 6.

A Lei 8.666/93 disciplina de forma geral os contratos administrati-
vos, além disso algumas de suas modalidades estão dispostas em leis específicas. 
O art.2, parágrafo único, da Lei 8.666/93 dispõe que: 

Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qual-
quer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração 
Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades 
para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações 
recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.7 

Importante salientar que os contratos administrativos detém di-
versas características peculiares, tendo em vista que a administração tem 
prerrogativas e privilégios nas relações contratuais, baseadas no princípio da 
supremacia do interesse público sobre o particular. Verifica-se que o referido 
princípio destina-se a elevar a posição da administração pública, colocando-
-a de forma superior ao particular para que proceda-se com a predominância 
dos interesses coletivos em face dos interesses particulares, com vistas a al-

tuição Federal, no sentido de assegurar o princípio da supremacia do interesse público expresso  no art. 
2º, caput, da Lei nº 9.784/99. Os autores, como Agustín Gordillo e Lúcia Valle Figueiredo, defendem a 
segunda corrente, segundo a qual não há contratos firmados pela administração pública que não sejam 
contratos administrativos. Dessa forma caso um ente administrativo celebre contratos, não haveria a 
possibilidade de submissão ao direito privado. Esses negócios jurídicos, portanto, têm a finalidade de 
realizar o interesse público, sendo próprios de regime jurídico administrativo, mesmo que trate de ca-
sos como, por exemplo, a locação na qual a Administração seja a locatária. No que concerne a terceira 
corrente, vislumbra-se que são admitidos contratos privados da Administração , bem como os contratos 
administrativos.  Estes são submetidos ao regime jurídico administrativo puro; esses são, discriminados 
pelo art. 62, § 3º, I, da Lei nº 8.666/93, que determinar a aplicação de normas gerais e normas da Lei de 
licitações e contratos da Administração Pública aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em 
que o Poder Público seja locatário. Dentre autores adeptos a esta terceira corrente, menciona-se  Rafael 
Carvalho Rezende Oliveira, Maria Sylvia Di Pietro e a própria Irene Patrícia Nohara. Nohara (2019, p. 
189), ao reportar-se à Lúcia Valle Figueiredo, destaca, ainda, que tal divergência no Brasil é menos rele-
vante quanto a questões de ordem prática, visto que no país inexiste a jurisdição administrativa. (NOHA-
RA, Irene Patrícia. Direito administrativo. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 188. E-book.)

6  SPITZCOVSKY, Celso.Direito administrativo esquematizado. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, 
p. 593.  E-book. 

7 BRASIL, Lei nº 8.666 de 21 jun. 1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Brasília, DF: Pre-
sidência da República [2019]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. 
Acesso em: 29 abr. 2020.
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cançar os anseios da coletividade como um todo, em busca do bem comum. 
Conforme explica Rossi, o princípio da supremacia do interesse público so-
bre o particular explicita que: 

O objetivo fundamental da Administração é atingir o bem 
comum, de maneira que os interesses coletivos prevale-
çam sobre os individuais.A Administração, para buscar de 
maneira eficaz tais interesses, se coloca em um patamar 
de superioridade em relação aos particulares, numa rela-
ção de verticalidade, e para isso utiliza-se do princípio da 
supremacia do interesse público, fazendo prevalecer as 
conveniências e as necessidades da sociedade. Diferente-
mente, no mundo privado, os privilégios e prerrogativas 
estão estabelecidos de forma horizontal.8  

No que diz respeito ao referido princípio, cumpre esclarecer que há 
críticas sobre sua validade. Conforme elucida Binenbojm, pode-se dizer que “o 
direito administrativo não tem mais como ser explicado a partir de um postu-
lado de supremacia, mas de proporcionalidade.”9.  Nota-se que, ao se falar em 
proporcionalidade deve-se levar em consideração a necessidade de ponderação, 
visando uma análise da situação conflituosa do caso concreto. Sendo assim, a 
primazia desse princípio em detrimento do interesse individual é incompatível 
com o instituto da proporcionalidade, conforme explicita o autor:

Com efeito, nota-se que não há como conciliar no ordena-
mento jurídico um “princípio” que, ignorando as nuances 
do caso concreto, pré-estabeleça que a melhor solução con-
substancia-se na vitória do interesse público. O “princípio” 
em si afasta o processo de ponderação, fechando as portas 
para os interesses privados que estejam envolvidos.10

8  ROSSI, Licínia. Manual de direito administrativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 24. 
E-book. 

9  BINENBOJM, Gustavo. Da Supremacia do Interesse Público ao dever de proporcionalidade: Um novo 
paradigma para o direito administrativo. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro. v.239, p. 8. 
Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43855/44713. Acesso em: 
23 jun 2020. 

10 BINENBOJM, Gustavo. Da Supremacia do Interesse Público ao dever de proporcionalidade: Um novo 
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A respeito das peculiaridades presentes nos contratos administra-
tivos em que pese as críticas feitas ao princípio da supremacia do interesse 
público sobre o particular, ainda pode-se falar sobre desigualdade entre as 
partes, podendo citar como exemplo, a existência das cláusulas exorbitantes 
que estão previstas no art.58 da Lei 8.666/93 e que são determinadas pela 
administração, de forma imperativa e unilateral. É o que explica Costa: “As 
cláusulas exorbitantes são aquelas que conferem prerrogativas para a Admi-
nistração Pública no ajuste, razão pela qual há um desequilíbrio em favor do 
Poder Público, tendo em vista o interesse público tutelado.”11

Dessa maneira, tendo em vista o princípio da supremacia do interes-
se público sobre o particular, as especificidades dos contratos administrativos 
além das inseguranças que decorrem da atual pandemia de COVID-19, faz-se 
necessária a análise da continuidade e da consensualidade.

4.  A consensualidade e a continuidade dos serviços públicos 
Apesar da pandemia global alterar a dinâmica dos contratos admi-

nistrativos, deve-se ter em vista que a atuação da administração pública, bem 
como  os contratos firmados com a administração estão submetidos a um regime 
especial. Assim, para que sejam exploradas possíveis formas de enfrentamento 
à crise, é imperativo que sejam trazidos à discussão, considerações sobre a con-
sensualidade e continuidade. 

O princípio da continuidade é um dos princípios norteadores do Di-
reito Administrativo e determina que os serviços públicos devem manter prosse-
guimento. É o que explicita Mazza: 

O princípio da continuidade veda a interrupção na pres-
tação dos serviços públicos. Aplica-se, por isso, somente 
no âmbito do Estado prestador (atuações ampliativas da 
esfera privada de interesses), não valendo para outros 

paradigma para o direito administrativo. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro. v.239, p. 16. 
Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43855/44713. Acesso em: 
23 jun 2020.  

11  COSTA, da, E. P. Coleção saberes do direito. v. 33. Direito administrativo III: bens públicos, licitação. São 
Paulo: Saraiva, 2013. p. 92. E-book. 
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domínios, como o poder de polícia, a atividade econô-
mica, o fomento, as atuações políticas e as funções legis-
lativas e jurisdicionais. 12

Além disso, o referido princípio está expressamente previsto no art. 
6º, §1° da Lei n° 8.987/95, juntamente com outros princípios que norteiam a 
prestação do serviço público. Nota-se que esse princípio decorre de um dever 
constitucional da prestação do serviço público por parte da administração.

A continuidade está ligada diretamente a efetiva prestação de servi-
ços públicos, ou seja, ligada diretamente a necessidade da prestação de determi-
nados serviços pela administração pública. Nessa perspectiva, cumpre esclarecer 
que o entendimento acerca da aplicação desse princípio será cabível de forma 
absoluta apenas aos serviços públicos considerados essenciais e que são indi-
spensáveis ao interesse público de forma geral. No que tange a essencialidade 
do serviço público, trata-se de princípio da administração pública e sobre “esse 
princípio entende-se que o serviço público, sendo a forma pela qual o Estado 
desempenha funções essenciais ou necessárias à coletividade, não pode parar.” 13

A problemática principal no tocante a aplicação prática do princípio da 
continuidade, principalmente na pandemia, diz respeito à definição de quais seriam 
os serviços públicos considerados indispensáveis. O art. 10 da Lei 7.783/1989 apre-
senta um rol de serviços que são considerados essenciais e que portanto, devem ser 
contínuos. Tais serviços essenciais, são delineados como serviços de necessidade 
absoluta. Conforme salienta Oliveira, “Na necessidade absoluta, o serviço deve 
ser prestado sem qualquer interrupção, uma vez que a população necessita, perma-
nentemente, da disponibilidade do serviço”14. Diante disso, constata-se a necessi-
dade de cuidado por parte da administração ao tomar medidas drásticas quanto aos 
contratos administrativos, principalmente no tocante aos contratos administrativos 
que regem serviços essenciais de necessidade absoluta. 

12  MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo. 9 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 166. 
E-book. 

13  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 224. 
E-book. 

14  OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Princípios do direito administrativo. 2 ed. São Paulo: Método, 
2013, p. 138. E-book. 
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No que concerne a consensualidade, pertinente evidenciar que a 
administração pública “nem sempre atua de forma impositiva, expedindo uni-
lateralmente atos administrativos imperativos, mas também estabelece acordos 
de vontade com os particulares para a produção de efeitos jurídicos recíprocos 
desejados por ambas as partes.”15 Desta forma, verifica-se que a consensualidade 
visa um diálogo entre contratados, em análise e discussão de uma solução que 
contemple  os anseios das partes envolvidas. 

Em que pese o princípio da supremacia do interesse público sobre 
o particular e todos os privilégios e prerrogativas da administração pública 
“a ascensão do Estado Democrático de Direito se pauta, ao contrário, na va-
lorização do cidadão e em sua participação efetiva nas relações envolvendo 
o Poder Público.”16 

Assim, nota-se que a consensualidade é um característica importante 
para a administração pública para o enfrentamento da atual pandemia. Sobre o 
referido princípio cabe à administração buscar o interesse público, ou seja, o bem 
comum para a coletividade. Assim, Faleiros Júnior faz a seguinte consideração: 

O   interesse   público   se   revela   como   fator   impres-
cindível   para   viabilizar   a conservação  da  vida  em  
comunidade,  uma  vez  que  busca,  por  meio  da  atua-
ção estatal,   propiciar,   na   máxima medida   possível,   
um   convívio   harmonioso   e organizado entre os seus 
membros. Desse modo, a Administração Pública, orien-
tada por  essa  premissa,  deve  buscar  alcançar  da  me-
lhor  forma  seu  fim  último,  mesmo que sejam vários 
os entraves e barreiras que se imponham à sua atuação. 17

15  NOHARA, Irene Patrícia. Direito administrativo. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 188. E-book. 
16 FALEIROS JÚNIOR. José Luiz de Moura. A Administração Pública consensual: novo paradigma de par-

ticipação dos cidadãos na formação das decisões estatais. Revista Digital de Direito Administrativo. São 
Paulo. v.4. n.2, p. 78. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rdda/article/view/131126/130583. Aces-
so em: 08 jun. 2020. 

17  FALEIROS JÚNIOR. José Luiz de Moura. A Administração Pública consensual: novo paradigma de 
participação dos cidadãos na formação das decisões estatais. Revista Digital de Direito Administrativo. 
São Paulo. v.4. n.2, p. 71. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rdda/article/view/131126/130583. 
Acesso em: 08 jun. 2020. 



75REVISTA DA ADVOCACIA DO PODER LEGISLATIVO

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: ANÁLISE EM TORNO DA PANDEMIA DE COVID-19 

Pode-se considerar que bem comum para a coletividade é que a ad-
ministração, sempre que possível, opte pela melhor decisão para as partes, le-
vando sempre em consideração as necessidades essenciais e a possibilidade do 
poder público manter os contratos administrativos. 

Dessa forma, para atender os interesses públicos, importante ana-
lisar as medidas a serem adotadas pela administração em relação aos contratos 
administrativos, levando em consideração as suas peculiaridades e a situação 
vivenciada atualmente.  

5. Possíveis soluções para manutenção dos contratos administrativos  
5.1 Soluções consensuais

No contexto da pandemia provocada pelo vírus sars-covid-2, em decor-
rência do isolamento social, é essencial abordar a possibilidade de promoverem-se al-
terações contratuais consensuais nos contratos administrativos. Ferraz18, explica que 
“não há qualquer incompatibilidade no uso desses instrumentos consensuais simulta-
neamente com o uso de institutos tradicionais do Direito Administrativo”. Sendo as-
sim, há a possibilidade de utilização de métodos bilaterais, regidos pela legislação, no 
tocante às possíveis contribuições do ponto de vista da administração. 

No tocante às alterações contratuais consensuais, vislumbra-se 
na legislação vigente o art. 26 da Lei de Introdução às normas do Direito 
Brasileiro, essa disposição legal inclui a possibilidade de celebrar compro-
misso com os interessados para alterações nos contratos administrativos. 
Não são imprescindíveis para essas mudanças a edição de leis específicas, 
decretos ou regulamentos internos.19

Sobre o assunto, Di Pietro leciona que: 
O dispositivo está permitindo que a autoridade administra-
tiva, ao invés de decidir unilateral e imperativamente, entre 

18  FERRAZ, Luciano. Contratos administrativos e flexibilidade  em tempos de Covid-19. 01 abr. 2020. São 
Paulo. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-abr-01/luciano-ferraz-contratos-administrati-
vos-flexibilidade. Acesso em: 29 abr. 2020. 

19  GUERRA, Sérgio; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Art. 26 da LINDB: Novo regime jurídico de negocia-
ção com a Administração Pública.Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Edição Especial: 
Direito Público na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018), p. 
135-169, nov. 2018. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77653. 
Acesso em 10 abr. 2020.
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em acordo com os interessados para corrigir a irregularida-
de, afastar a incerteza jurídica e pôr fim a um litígio. Essa 
possibilidade é outorgada com a exigência de determinadas 
cautelas, como a oitiva do órgão jurídico, a realização de 
consulta pública (quando prevista em lei ou for de interesse 
das partes) e o atendimento ao interesse geral. 20 

A norma é referida pelos doutrinadores como “permissivo genérico” 
para que acordos de vontade sejam realizados pela Administração Pública com 
os contratados. Cumpre esclarecer que “o artigo 26 da LINDB universalizou e 
consagrou, em definitivo, a consensualidade como um instrumental de ação ad-
ministrativa”21. Portanto, a norma em questão é recurso eficiente para solucionar 
conflitos os quais comportam alterações contratuais.

5.1.1 Terceirização e Consensualidade
No que tange às alterações consensuais, cumpre ainda destacar que 

há contratos de  cuja natureza permite negociações com o apoio do sistema sin-
dical dos trabalhadores da classe. Tais contratos são os que contemplam o regime 
de terceirização22 e, por isso, as negociações, nesse âmbito, devem ser realizadas 
de forma tripartite. Isto é, de modo a contemplar não só o interesse do Poder Pú-
blico, mas também das empresas contratantes e das pessoas que o trabalho sofre 
com os reflexos da alteração do ritmo de vida decorrente da pandemia.

Diante disso, sobre os sindicatos, anota-se que a Constituição Fede-
ral de 1988, no Capítulo dos Direitos Sociais, acolheu a liberdade de associa-
ções sindicais para “defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 

20  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 209. 
E-book. 

21  SOLIANO, Vitor. A negociação público-privada durante e após a pandemia. São Paulo. 05 abr. 2020. 
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mai-05/soliano-negociacao-publico-privada-durante-
-pandemia. Acesso em: 09 abr. 2020. 

22  Em que pese não ser o objeto específico deste estudo, consigna-se que o regime de terceirização pode 
ser definido como  “todo processo de contratação de trabalhadores por empresa interposta, cujo objetivo 
último é a redução de custos com a força de trabalho e/ou a externalização dos conflitos trabalhistas. Ou 
seja, é a relação na qual o trabalho é realizado para uma empresa, mas contratado de maneira imediata 
por outra.” (MARCELINO, Paula; CAVALCANTE, Sávio. Por uma definição de terceirização. Cad. CRH,  
Salvador,  v. 25, n. 65, p. 331-346,  Aug.  2012.   Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=s-
ci_arttext&pid=S0103-49792012000200010&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 05  jun.  2020.)
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categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”.23 A Carta Maior, 
também,  define como obrigatória sua participação em negociações coletivas de 
trabalho, a teor dos incisos III e VI do art. 8º do diploma legal citado. 

Sob essa perspectiva, é importante observar que as prerrogativas 
conferidas aos sindicatos são reguladas pela Consolidação das Leis do Trabalho, 
Decreto-lei nº 5.452/43, e, mesmo que parte do poder de negociação fora reduzi-
do em decorrência de alterações legislativas24, a função essencial dos sindicatos 
continua sendo a de zelar pelos interesses de categorias dos trabalhadores. Razão 
pela qual, é relevante a sua presença no intermédio das possíveis alterações con-
sensuais atinentes aos contratos administrativos.

Nesse tocante, Niebuhr enfatiza: 
Dentro desse processo de diálogo, é conveniente ma-
pear os instrumentos jurídicos que podem ser empre-
gados para prover a solução ou medidas mitigadoras, 
por isso a relevância da participação do jurídico e dos 
sindicatos envolvidos. É provável que muitas das so-
luções cogitadas, notadamente nos contratos de ter-
ceirização de serviços, passem por adequações nos 
contratos de trabalho dos empregados das empresas 
contratadas, a maior parte delas dependente do crivo 
dos sindicatos e da elaboração de acordo ou de con-
venção coletiva.25

23  BRASIL. (Constituição [1988]).Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Brasília, DF: 
Presidência da República, [2019]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm. Acesso em: 4 mai. 2020.

24  A despeito desse tema,  convém ponderar que “O poder de negociação dos sindicatos vem sendo fragi-
lizado com o “novo poder” de reduzir direitos, por meio da interposição de comissões de representação 
dos trabalhadores, nas quais é proibida a participação sindical, ou do empoderamento do indivíduo 
para negociar diretamente. Essas medidas quebram o papel sindical de escudo coletivo e protetor. Como 
já ocorre em outros países que adotam mecanismos semelhantes, os trabalhadores são incentivados e 
estimulados, por meio de inúmeras práticas antissindicais e de submissão patronal, a não apoiar ou 
financiar os sindicatos. Ficarão submetidos ao poder das empresas, pressionados para aceitar acordos 
espúrios diante do medo de perder o emprego, ainda mais em uma situação de altas taxas de desemprego 
de longa duração.” (LUCIO, Clemente Ganz. A reforma das relações sindicais volta ao debate no Brasil. 
Estud. av.,  São Paulo ,  v. 34, n. 98, p. 127-142,  abr.  2020.   Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142020000100127&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em  07  jun.  2020.)

25  NIEBUHR, Joel de Menezes. O que fazer com os contratos administrativos em tempos de coronavírus? 
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 Assim, cumpre mencionar que no Brasil, o Decreto nº 9.507 de 21 de 
setembro de 2018, contempla, em seu capítulo IV, as hipóteses relativas a rea-
justes destes instrumentos contratuais, considerando alterações substanciais. Tal 
diploma normativo trata dessas possibilidades nos arts. 12 e 13,  in verbis: 

Art. 12. Será admitida a repactuação de preços dos ser-
viços continuados sob regime de mão de obra exclusiva, 
com vistas à adequação ao preço de mercado, desde que:
I - seja observado o interregno mínimo de um ano das 
datas dos orçamentos para os quais a proposta se referir; e
II - seja demonstrada de forma analítica a variação dos com-
ponentes dos custos do contrato, devidamente justificada.
Art. 13. O reajuste em sentido estrito, espécie de reajuste 
nos contratos de serviço continuado sem dedicação exclu-
siva de mão de obra, consiste na aplicação de índice de 
correção monetária estabelecido no contrato, que retratará 
a variação efetiva do custo de produção, admitida a ado-
ção de índices específicos ou setoriais.
§ 1º É admitida a estipulação de reajuste em sentido es-
trito nos contratos de prazo de duração igual ou superior 
a um ano, desde que não haja regime de dedicação ex-
clusiva de mão de obra.
§ 2º Nas hipóteses em que o valor dos contratos de servi-
ços continuados seja preponderantemente formado pelos 
custos dos insumos, poderá ser adotado o reajuste de que 
trata este artigo.26

Curitiba. 01 abr. 2020. Disponível em: https://www.zenite.blog.br/o-que-fazer-com-os-contratos-admi-
nistrativos-em-tempos-de-coronavirus/. Acesso em: 29 abr. 2020. 

26 BRASIL, Lei nº 9.507 de 21 de set. 2018: Dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de 
serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista controladas pela União. Brasília, DF: Presidência da República [2019]. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9507.htm. Acesso 
em: 29 mai. 2020. 
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É pertinente anotar que são lícitas alterações nos contratos com 
observância à variação do preço de mercado ou  do custo de produção, a de-
pender da espécie de contrato. Destarte, no período em que o cotidiano  é 
alterado pelo coronavírus, as partes do contrato podem considerar a adoção de 
alterações contratuais mencionadas a fim de não extinguir os instrumentos que 
estão vinculados. 

5.2  Acordo de leniência
Em outra seara, o acordo de leniência é um instituto que está pre-

sente no art.1627 e 17 da Lei 12.846/13 conhecida como Lei anticorrupção, que 
“Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 
pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá 
outras providências.” 28. Conforme esclarece Di Pietro: 

o acordo de leniência tem por objetivo permitir ao 
infrator, por meio de acordo com o Poder Público, 
colaborar na investigação de ilícitos administrativos 
ou penais, favorecendo, a um tempo, o interesse pú-
blico na investigação das infrações e responsabiliza-
ção dos infratores, e o interesse do próprio infrator 
na obtenção da extinção da punibilidade ou redução 
da pena aplicável.29 

O art.17 da Lei 12.846/13 permite que sejam realizados acordos com 
particulares que cometeram ilícitos administrativos no contexto da lei de lici-

27   De acordo com Rossi, a legislação traz a “possibilidade de celebração de acordo de leniência (art. 16 da 
Lei n. 12.846/2013), permitindo que a autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública celebre esse 
acordo com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos considerados lesivos e que colabora-
rem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, desde que dessa colaboração resulte: 
a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e a obtenção célere de informações e 
documentos que comprovem o ilícito sob apuração.” (ROSSI, 2019, p.113). Nesse sentido, no que con-
cerne a referida hipótese de acordo de leniência presente no art.16 da Lei 12.846/13, registra-se que este 
acordo tem por objetivo conseguir a colaboração para as investigações em processos administrativos. 

28 BRASIL, Lei nº12.846 de 1 ago.2013: Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pes-
soas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras 
providências. Brasília, DF: Presidência da República [2013]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm. Acesso em 24 mai. 2020.

29  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1.861. 
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tações. Nesses acordos firmados, objetiva-se eximir ou reduzir a aplicação de 
sanções administrativas. In verbis: 

Art. 17. A administração pública poderá também celebrar 
acordo de leniência com a pessoa jurídica responsável pela 
prática de ilícitos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com vistas à isenção ou atenuação das sanções 
administrativas estabelecidas em seus arts. 86 a 88. 30

 Ferraz elucida que o art.17 da Lei 12.846/13 permite que seja acordado entre 
parte e administração pública, a possibilidade de desincumbência completa das pe-
nalidades nas situações em que o particular não tenha cumprido com as obrigações 
em razão de fatos alheios à sua vontade. Nota-se que, dessa forma, surge a possibi-
lidade de  utilização do acordo de leniência em um âmbito consensual, tornando-se 
possível a realização de uma interpretação em prol de ajustes contratuais bilaterais, 
que se tornem necessários, principalmente no período da pandemia. Vejamos: 

O art. 17 da Lei 12.846/13 possibilita a isenção total de pe-
nalidades previstas no contrato no caso de incumprimento 
– e não cogita necessariamente de que o particular tenha 
deixado de cumpri-lo por sua culpa. É possível, nesse pas-
so, que a disposição seja interpretada com flexibilidade, 
para abarcar ajustes substitutivos da rescisão do contrato 
também para o caso da crise da Covid-19. E isto fundamen-
talmente porque a referida disposição legal pode se aliar, 
em exegese sistemática, ao art. 58, I da Lei 8.666/93, a fim 
de que o contrato possa ser alterado bilateralmente “para 
melhor adequação às finalidades de interesse público, res-
peitados os direitos do contratado”.31 

30 BRASIL, Lei nº12.846 de 1 ago.2013: Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pes-
soas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras 
providências. Brasília, DF: Presidência da República [2013]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm. Acesso em 24 mai. 2020. 

31  FERRAZ, Luciano. Contratos administrativos e flexibilidade  em tempos de Covid-19. 01 abr. 2020. São 
Paulo. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-abr-01/luciano-ferraz-contratos-administrati-
vos-flexibilidade. Acesso em: 29 abr. 2020.
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Portanto, levando-se em consideração a atual crise de saúde públi-
ca, o acordo de leniência torna-se uma ferramenta importante e que deve ser 
utilizada, visando uma mitigação dos efeitos da pandemia em caráter social e 
econômico. Caso o particular, devido a atual situação, cometa ilícitos que geram 
sanções administrativas, pode-se recorrer ao acordo de leniência para que seja 
feito eventuais ajustes no contrato que foi anteriormente pactuado. 

5.3  Suspensão contratual
Niebuhr discorre sobre algumas possíveis soluções para diminuir os 

impactos da pandemia nos contratos administrativos, uma delas, é a suspensão 
contratual de forma excepcional para contratos administrativos não essenciais 
com vistas a não rescisão imediata. De início, adotando-se a medida, o problema 
gira em torno da desoneração de pagamentos. Vejamos: 

Uma outra providência poderia ser a suspensão dos contra-
tos administrativos, o que depende apenas da Administração 
Pública, como lhe autoriza o parágrafo único do artigo 8º da 
Lei n. 8.666/1993. Aliás, consoante o inciso XIV do artigo 
78 da Lei n. 8.666/1993, a empresa contratada somente tem 
a faculdade de pleitear a rescisão do contrato diante de sus-
pensão que ultrapassa 120 dias. E, se a empresa contratada 
não se opor, é permitido que a suspensão vá para além dos 
120 dias, que se estenda pelo tempo que for necessário, o que 
é positivo. Essa solução atende bem ao vetor da economici-
dade por parte da Administração, porque ela se desonera dos 
pagamentos durante o período de suspensão. O negativo é o 
vetor social, que não é minimamente contemplado. Com a 
suspensão, a empresa contratada não recebe e é induzida a 
demitir os seus empregados. 32  

Portanto, Niebhur entende que tal suspensão deve amoldar-se no for-
necimento de uma ajuda compensatória aos trabalhadores, a qual teria valor infe-
32  NIEBUHR, Joel de Menezes. O que fazer com os contratos administrativos em tempos de coronavírus?.

Curitiba. 01 abr. 2020. Disponível em: https://www.zenite.blog.br/o-que-fazer-com-os-contratos-admi-
nistrativos-em-tempos-de-coronavirus/. Acesso em: 29 abr. 2020. 
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rior ao salário fornecido. É importante destacar, que tal suspensão só é possível 
para os serviços considerados não essenciais no período da pandemia33. Assim o 
interesse público seria preservado e os impactos econômicos seriam reduzidos.  
Nas palavras de Niebuhr:

A suspensão do contrato administrativo casada com a sus-
pensão dos contratos de trabalho e com o pagamento dessa 
ajuda compensatória seria vantajosa, mesmo que não fosse o 
caso de suspensão para qualificação profissional e, por via de 
consequência, mesmo sem a bolsa concedida pelo Fundo de 
Amparo ao Trabalhador. Nessa hipótese, a ajuda concedida 
ao empregado pode ser menor que o salário, o que não seria o 
ideal sob a perspectiva do empregado. No entanto, seria me-
lhor do que a demissão nesse momento de crise. Para a Ad-
ministração, sob a ótica econômica, seria vantajoso porque 
o valor seria uma fração da prestação mensal do contrato de 
terceirização, dado que excluídas todas as demais despesas 
para a execução do contrato, como equipamentos, insumos, 
uniformes etc., taxa de administração e tributos, e encargos 
trabalhistas. Outra vantagem é que o contrato pode ser reto-
mado quando acordado pelas partes, basta que a situação se 
normalize, sem necessidade de novos procedimentos e novas 
contratações. Essa solução não seria perfeita nem ideal para 
nenhuma das partes, mas seria real, factível e responsável. 34

33  No tocante aos serviços essenciais no período da pandemia, cumpre esclarecer que está tramitando a MP 
926/20. A referida Medida Provisória “altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre 
procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.” (BRASIL. Medida Provisória 
nº 926, de 20 de março de 2020. Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre pro-
cedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Brasília, DF: Presidência da Re-
pública, 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.
htm. Acesso em: 08 jun. 2020.)

34  NIEBUHR, Joel de Menezes. O que fazer com os contratos administrativos em tempos de coronavírus?.
Curitiba. 01 abr. 2020. Disponível em: https://www.zenite.blog.br/o-que-fazer-com-os-contratos-admi-
nistrativos-em-tempos-de-coronavirus/. Acesso em: 29 abr. 2020. 
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Em relação as atividade essenciais, levando-se em consideração o 
princípio da continuidade dos serviços públicos, faz-se necessário a remodela-
ção dos contratos administrativos, ou seja, a administração deve dialogar com a 
contratada para chegar a um consenso e possibilitar soluções excepcionais para 
cada tipo de contrato, analisando suas especificidades e seus termos para assim, 
chegar a um equilíbrio social e econômico. É o que elucida Niebuhr: 

A solução talvez seja remodelar os contratos administra-
tivos que não podem ser suspensos. Sabe-se que é permi-
tido promover alterações qualitativas e supressões quan-
titativas nos contratos administrativos e que elas, quando 
consensuais, não estão sujeitas aos limites de 25% do va-
lor inicial atualizado (conferir a Decisão n. 215/1999, do 
TCU). Não se duvida que os fatos que se sucedem em 
razão do coronavírus são excepcionais, imprevistos e im-
pactantes. O contexto atual justifica que os contratos so-
fram alterações significativas, que sejam remodelados por 
meio de aditivos contratuais. Deve-se propor exercícios e 
cenários para remodelá-los, sempre em vista dos vetores 
social e econômico.35

Desse modo, é interessante, em caráter social e econômico, man-
ter as relações contratuais no período da quarentena. É de suma importância, 
portanto, a remodelação dos contratos administrativos essenciais, partindo 
do pressuposto que sua atividade é necessária e deve ser mantida, mesmo 
que seja de forma mitigada e com alterações na forma de cumprimento do 
que foi pactuado anteriormente. 

5.4  Revisão contratual 
Diante das incertezas quanto ao período de duração do isolamento 

social, torna-se relevante a consideração da revisão contratual. Caso a pandemia 
protrair-se no tempo, imperiosa a análise da administração quanto a manutenção 
35  NIEBUHR, Joel de Menezes. O que fazer com os contratos administrativos em tempos de coronavírus? 

Curitiba. 01 abr. 2020. Disponível em: https://www.zenite.blog.br/o-que-fazer-com-os-contratos-admi-
nistrativos-em-tempos-de-coronavirus/. Acesso em: 29 abr. 2020. 
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dos contratos pactuados, vez que o objeto destes contratos podem ser diminuídos 
decorrentes das alterações da essencialidade dos serviços. 

A revisão contratual dos contratos administrativos é um procedimen-
to que visa a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, consoante Mazza, 
“Esse dever de manutenção de equilíbrio na relação custo-remuneração também 
constitui cláusula exorbitante típica do contrato administrativo.”36 e está prevista 
na Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública. Conforme dispõe o 
art.65 da Lei. 8.666/93, nos casos de necessidade de modificação no valor con-
tratual, poderá ser feita alterações unilaterais pela administração. In verbis: 

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser al-
terados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
b) quando necessária a modificação do valor contratual 
em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa 
de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;37 

No contexto atual, a medida de revisão contratual seria reduzir o 
objeto até os percentuais de 25% ou 50%, no caso particular de reforma de edi-
fício ou de equipamento (art. 65, §1º, Lei 8.666/93), daqueles contratos que não 
seriam essenciais à Administração Pública. A repercussão financeira aos cofres 
públicos desta medida, se dá na consequente redução do pagamento daqueles 
serviços cujo objeto foi diminuído.

Desvela-se, assim, uma tentativa significante para que estes negó-
cios jurídicos não sejam rompidos por completo, no momento atual. E, ainda, de 
forma a não ensejar novos encargos para a promoção de futuros procedimentos 
de contratação após a pandemia.38

36  MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo. 9 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 683. 
37 BRASIL, Lei nº 8.666 de 21 jun. 1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Brasília, DF: Pre-
sidência da República [2019]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. 
Acesso em: 29 abr. 2020.

38  Importante salientar que em caso de prolongação da pandemia, há a possibilidade também de ser reali-
zada a rescisão dos contratos administrativos. Nesse contexto, cumpre esclarecer que a rescisão unilateral 
dos contratos está prevista na lei de licitações e trata-se de cláusula exorbitante. De acordo com Arêdes 
“A legislação brasileira (art. 78, XII e XIII, da Lei nº 8.666/93) prevê a possibilidade de a administração 
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6. Considerações finais 
A pandemia de COVID-19 está causando consequências avassalado-

ras em todo o mundo, gerando incertezas para a toda a sociedade e está abalando as 
relações contratuais em diversos aspectos nunca previstos. Insere-se nesse cenário 
imprevisibilidade e enorme insegurança para os contratos administrativos estipu-
lados. Dessa forma, torna-se pertinente que a avaliação detalhada em relação aos 
contratos administrativos por parte da administração pública, levando em conta, 
principalmente, ideais que visam uma maior consensualidade entre contratante e 
contratado para que ocorram ajustes contratuais visando a manutenção do contrato 
pelo período da pandemia. 

O contexto atual é inesperado, o que dificulta a extração de conse-
quências jurídicas precisas. O que se sabe, todavia, é que o caminho para a so-
lução deve estar na implementação de soluções, que não violem o ordenamento 
jurídico e que estejam aptas a dar continuidade aos contratos administrativos 
que ainda sejam viáveis economicamente, observando-se a situação financeira, o 
que, talvez, mais do que a adoção dos mecanismos expressamente previstos em 
Lei, exija diálogos entre as partes, partindo da Administração Pública, para que 
se possa reduzir os efeitos prejudiciais da crise.

As soluções apresentadas neste artigo, em sua maioria, visam a ma-
nutenção destes contratos, eis que é de interesse geral que não se eleve a taxa 
de desemprego no país. Contudo, faz-se imperativo ponderar que a pandemia de 
COVID-19 é uma experiência extraordinária, eis que a velocidade de circulação 
de pessoas atual é maior do que em outros períodos em que a humanidade foi 
acometida por epidemias. 

pôr fim ao contrato independentemente da anuência da outra parte, desde que lhe sejam assegurados o 
ressarcimento pelos prejuízos
sofridos e o pagamento pelas obras já executadas. Vez que essa prerrogativa não é prevista a favor do 
contratado (que somente pode rescindir o contrato nos casos de culpa da administração ou de ocorrên-
cia de força maior), entende-se que se trata de uma prerrogativa administrativa: logo, de uma cláusula 
exorbitante que coloca a administração numa situação de privilégio inexistente nos contratos firmados 
entre os particulares.” (ARÊDES, Sirlene Nunes. As cláusulas exorbitantes e a distinção dos contratos da 
administração em contratos administrativos e contratos de direito privado. Revista de Direito Admi-
nistrativo. Rio de Janeiro. v.253. 2010. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/
article/viewFile/8053/6842. Acesso em: 31 mai. 2020. p.191). 
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Enfim, não é sabido de qual forma ocorrerá a dinâmica de isolamento 
social. Caso prolongue-se esse período de pandemia ou haja alterações no desen-
volvimento do isolamento, as soluções consensuais podem não ser sustentáveis 
e suficientes  para solucionar eventuais conflitos com a Administração Pública, 
portanto, será necessária a tomada de decisões não consensuais que visem de 
forma ampla o interesse público. 
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Resumo: No presente artigo pretendemos abordar um dos requisitos previstos 
na Constituição brasileira de 1988 para a criação de comissões parlamentares de 
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inquérito, qual seja, o “fato determinado”. Para tanto, analisaremos os seguintes 
tópicos: a evolução histórica das comissões parlamentares de inquérito no Brasil 
e no exterior; a conceituação de fato determinado para fins da criação de comis-
sões parlamentares de inquérito; a possibilidade da existência de fatos múltiplos 
e conexos; os princípios constitucionais aplicáveis; a influência das competências 
legislativas e administrativas dos entes federados (União, Estados e Municípios) 
como critério para a constituição das comissões parlamentares de inquérito; a ju-
risprudência aplicável; e, por fim, serão expostas as conclusões alcançadas. 

Palavras-chave: Comissão Parlamentar de Inquérito – Requisitos Constitucio-
nais para a Criação de Comissões Parlamentares de Inquérito de Acordo com a 
Constituição Brasileira de 1988 – O Fato Determinado.

THE “DETERMINED FACT” AS A CONSTITUTIONAL 
REQUIREMENT FOR THE CREATION OF LEGISLATIVE 

INVESTIGATION COMMITTEES.

Abstract: This paper aims to analyze one of the requirements stated in the Brazilian 
Federal Constitution of 1988 for the creation of legislative investigation committees: 
the “determined fact”. Therefore, the following topics will be examined: the historic 
evolution of the legislative investigation committees in Brazil and abroad; the nature of 
the “determined fact” as a requirement for the creation of the legislative investigation 
committees; the multiple and connected facts; the constitutional principles that rule the 
matter; the influence of the legislative and administrative competences of the Federal, 
State and Municipal Legislatures as a criterion for the creation of the committees; the 
appliable jurisprudence; and, at last, the conclusions will be exposed.

Keywords: Legislative Investigation Committee – Constitutional Requirements 
for the Creation of the Legislative Investigation Committees According to the 
Brazilian Constitution of 1988 – The Determined Fact.
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1. Evolução histórica
“Fato determinado”, essa singela expressão, no tocante às co-

missões parlamentares de inquérito (doravante CPIs), possui significado 
relevantíssimo.

De fato, a definição do que se entende por “fato determinado” 
para fins de instalação de CPIs revela-se uma das questões mais delicadas 
no que concerne à investigação parlamentar. Sua conceituação está intima-
mente ligada à delimitação dos limites de atuação das CPIs e, desse modo, 
à garantia dos direitos individuais.

Inicialmente, para uma melhor compreensão do tema, é relevante 
uma breve elucidação da evolução histórica dos inquéritos parlamentares.

Há consenso quanto ao fato de as comissões parlamentares de inqué-
rito terem surgido na Inglaterra. Todavia, não se encontra a mesma uniformidade 
no tocante ao exato momento.

FERREIRA FILHO, esclarece que as comissões de inquérito devem 
ser diferenciadas das comissões permanentes, cuja função precípua é apreciar 
projetos e sobre eles dar parecer, enquanto as CPIs são comissões especiais e 
temporárias, “criadas para a apuração de fato ou fatos determinados.”1

Acrescenta que as CPIs não são típicas do presidencialismo e, in-
vocando a lição de SOUZA SAMPAIO, afirma terem sido estabelecidas pela 
primeira vez na Câmara dos Comuns e, então:

“passaram para as assembleias das colônias britânicas 
da América do Norte e para as Constituições estaduais, 
sem que houvessem chegado à Constituição Federal 
americana. Sua importância, todavia, cresce no regime 
presidencialista, ao qual faltam, como já se disse, os 
principais meios de controle do governo.”

CELSO RIBEIRO BASTOS defende que o surgimento das comis-
sões parlamentares de inquérito teria ocorrido na Inglaterra no século XVI:

1  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 32. ed., São Paulo: Saraiva, 2006, 
p. 160.



94

CARLOS ROBERTO DE ALCKMIN DUTRA

REVISTA DA ADVOCACIA DO PODER LEGISLATIVO

“O instituto constitucional das comissões parlamentares 
de inquérito surgiu na Inglaterra, no século XVI. É típico 
do sistema parlamentarista. Tem sido adotado ao longo da 
história em todas as monarquias e repúblicas parlamenta-
ristas da Europa, passando também a vigorar nas Cons-
tituições americanas, inclusive na dos Estados Unidos.”2

Alega-se, outrossim, que a sua criação teria ocorrido no século XVII. 
UADI LAMMÊGO BULOS, citando publicistas italianos, informa que:

“O Parlamento Inglês, rechaçando a conduta de Lundy 
no comando da guerra contra os irlandeses, nomeou, 
em 1689, o Select Committee, que concluiu pela trai-
ção daquele militar. Ele foi levado a julgamento, sen-
do condenado pela Royal Commission, que, grosso 
modo, fazia as vezes do que hoje conhecemos como 
comissão parlamentar de inquérito.”3

BULOS menciona, ainda, que as comissões inglesas, investiga-
ting committees, eram autorizadas pela Câmara dos Comuns e realizavam-se 
em um clima moderado e discreto. Não investigavam todas as matérias, 
apesar do princípio da onipotência do Parlamento, reunindo-se apenas para 
tratar de assuntos de grande repercussão na vida do povo inglês, especial-
mente aqueles de índole financeira.4

BROSSARD traz a lume a Constituição de Weimar, de 1919, destacando 
a importância das CPIs como instrumento de oposição e direito das minorias 
parlamentares, pois:

“... ao assegurar à minoria (uma quinta parte do Reichs-
tag, art. 34), o direito de criar comissão de inquérito, 
abriu nova e rica perspectiva a respeito, uma vez que, 
mesmo contra a vontade da maioria, a minoria, vale di-

2  BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil, 4º vol., Tomo 
I, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1999, pp. 296 e 297.

3  BULOS, Uadi Lammêgo, Comissão Parlamentar de Inquérito, Técnica e Prática, São Paulo, Saraiva, 
2001, pp. 151 e 152

4  Op. cit., p. 153.
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zer, à oposição ficava assegurado o emprego desse ins-
trumento de atuação parlamentar.”5

O poder de investigar está intimamente ligado à função legis-
lativa, pois é dela informativo, já tendo sido há muito reconhecido que 
apenas “um Congresso informado é consciente de sua responsabilidade; 
um Congresso não informado certamente perderá grande parte do respeito 
e confiança do povo.”6

Todavia, embora essa seja uma de suas principais finalidades, as 
CPIs não se destinam apenas à atividade ancilar de legislação. 

Nos Estados Unidos da América, os poderes de investigação do Con-
gresso têm sido utilizados com três fins específicos, quais sejam:

•	 meio para fornecer ao Congresso as informações essen-
ciais ao exercício da atividade legislativa;

•	 supervisão do trabalho das entidades governamentais; e
•	 instrumento de influência da opinião pública acerca de 

certos fatos ou idéias.7

No Brasil, as CPIs surgiram com a Constituição de 1934, com ins-
piração na Constituição de Weimar. A Carta de 1937, com sua extrema centra-
lização do poder nas mãos do Poder Executivo, não as inseriu em seu texto. A 
Constituição de 1946 voltou a prever a sua existência, no que foi seguida pelas 
demais constituições brasileiras.

Já em 1934, havia, como requisito de formação das CPIs, a exigência 
de que se referissem a “fatos determinados”8. Também a Constituição de 1946 

5  HC 71039, Relator: Min. PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, julgado em 07/04/1994, DJ 06-12-1996 
PP-48708 EMENT VOL-01853-02 PP-00278,p.11, disponívelem: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=AC&docID=72853, acesso em 05/09/2020.

6  Harry S. Truman, Hearings before the Joint Committee on the Organization of Congress (1946), p. 908, 
apud SCHWARTZ, Bernard, Direito Constitutional Americano, Rio de Janeiro, Forense, 1966, p. 99.

7  SCHWARZ, Bernard, op. cit., pp. 102 e 103.
8  “Art. 36 - A Câmara dos Deputados criará Comissões de Inquérito sobre fatos determinados, sempre que 

o requerer a terça parte, pelo menos, dos seus membros. 
Parágrafo único - Aplicam-se a tais inquéritos as normas do processo penal indicadas no Regimento 
Interno.”, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm, acesso 
em 05/09/2020.
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fazia menção a fato determinado (agora no singular), em seu artigo 539. A Cons-
tituição de 1967 exigia, em seu artigo 39, fato determinado e prazo certo, para a 
criação de CPIs10, dispositivo este mantido pela EC nº 1/69, tendo apenas sido 
renumerado, como artigo 37.

Por fim, a Constituição de 1988, no § 3º de seu artigo 58, ao discipli-
nar as CPIs, condiciona a sua criação à demonstração que se destina à apuração 
de fato determinado e por prazo certo11.

Verifica-se, a evidenciar a sua importância, que a vinculação da cria-
ção de CPIs à existência de fato determinado é uma constante em todas as cons-
tituições brasileiras que disciplinaram a matéria.

Mas em que consistiria esse fato determinado, que deve ser o objeto de 
uma CPI? Poderia o Legislativo investigar qualquer questão, a seu exclusivo critério?

2. O fato determinado para fins de CPI
Primeiramente, é necessário deixar claro que a determinação do ob-

jeto da investigação é uma exigência da qual não se pode afastar, sob pena de 
nulidade da própria constituição da CPI. 

Acerca dos “inquéritos parlamentares”, denominação dada em Por-
tugal às CPIs, ensina CANOTILHO, invocando a doutrina alemã acerca da exi-
gência de determinabilidade (Bestimmtheitsgebot), que a determinação do ob-
jeto é uma exigência ineliminável, “pois um requerimento ou proposta que não 

9  “Art 53 - A Câmara dos Deputados e o Senado Federal criarão Comissões de inquérito sobre fato deter-
minado, sempre que o requerer um terço dos seus membros.
Parágrafo único - Na organização dessas Comissões se observará o critério estabelecido no parágra-
fo único do art. 40.”, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.
htm, acesso em 05/09/2020.

10  “Art 39 - A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, em conjunto ou separadamente, criarão Co-
missões de Inquérito sobre fato determinado e por prazo certo, mediante requerimento de um terço de 
seus membros.”, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm, 
acesso em 05/09/2020.

11  “Art. 58. Omissis.
...
§3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autorida-
des judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara 
dos Deputados  e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um 
terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se 
for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal 
dos infratores.”
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indique os fundamentos e delimite o seu âmbito deve ser liminarmente rejeitado 
pelo Presidente da AR (cf. art. 251º. do Reg. da AR).12

Segundo UADI LAMMÊGO BULOS, a investigação parlamentar 
deve ser, como regra, restrita. Esclarece que, na Inglaterra, a fiscalização governa-
mental sempre manteve essa postura, pois “o rigor e a seriedade no exercício do 
poder de inquérito não admitiam acusações vagas, abstratas, sem a certeza de que 
os fatos, realmente, tivessem ocorrido.”13 É nessa característica das investigações 
inglesas que identifica a origem remota da terminologia fato determinado.

Realmente, embora o poder investigatório das comissões parlamen-
tares seja amplo, ele não é absoluto e, tampouco, mais extenso que os poderes de 
cada uma das Casas do Congresso Nacional, quais sejam a Câmara dos Deputa-
dos e o Senado Federal, ou do próprio Congresso14.

Seria inaceitável imaginar que o Poder Legislativo estivesse dotado 
do poder de se imiscuir no campo de atuação próprio aos outros Poderes15, ou em 
assuntos da vida privada do cidadão, exercendo suas prerrogativas investigató-
rias sem limites, em descompasso com o interesse público.

12  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed., Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 637.

13  BULOS, Uadi Lammêgo, Comissão Parlamentar de Inquérito, técnica e prática, São Paulo, Saraiva, 2001, 
p. 155.

14  “Se os poderes das Comissões Parlamentares de Inquérito são largos, como são, não quer dizer que eles 
sejam ilimitados, pela simples e óbvia razão de que os poderes matrizes da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal e ainda os do Congresso, embora amplos, como convém e como devem ser, também 
não são irrestritos ou absolutos. De qualquer sorte, é evidente que, se os poderes das Comissões são os 
poderes da Câmara, eles não podem ser mais extensos que os dela, embora a Comissão exercite poderes 
que a Câmara normalmente não o faça pela especificidade de suas finalidades, não se concluindo daí 
pelo fato de a Câmara não os exercer não possa a Comissão usá-los” HC 71039, Relator: Min. PAULO 
BROSSARD, Tribunal Pleno, julgado em 07/04/1994, DJ 06-12-1996 PP-48708 EMENT VOL-01853-02 
PP-00278, p. 21-22, disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&do-
cID=72853, acesso em 05/09/2020.

15  “A comissão parlamentar de inquérito se destina a apurar fatos relacionados com a administração, Cons-
tituição, art. 49, X, com a finalidade de conhecer situações que possam ou devam ser disciplinadas em lei, 
ou ainda para verificar os efeitos de determinada legislação, sua excelência, inocuidade ou nocividade. 
Não se destina a apurar crimes nem a puni-los, da competência dos Poderes Executivo e Judiciário; 
entretanto, se no curso de uma investigação, vem a deparar fato criminoso, dele dará ciência ao Mi-
nistério Público, para os fins de direito, como qualquer autoridade, e mesmo como qualquer do povo. 
Constituição, art. 58, § 3º, in fine.” (HC 71039, Relator: PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, julgado em 
07/04/1994, DJ 06-12-1996 PP-48708, EMENT VOL-01853-02 PP-00278, disponível em: http://redir.stf.
jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72853, acesso em 05/09/2020..
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A delimitação do conceito de fato determinado está intimamente li-
gada à necessidade de se constituírem balizas à atuação parlamentar, de modo a 
evitar o abuso de poder por parte das CPIs e destacar o campo de atuação em que 
o parlamento pode trilhar com liberdade e autonomia.

Todavia, a conceituação de fato determinado não é uma tarefa sim-
ples. A dificuldade em fornecer um conceito acerca do instituto é relatada por 
PAULO RICARDO SCHIER, em monografia sobre o tema:

“Não sem razão encontra-se, na tentativa de conceitua-
ção do fato determinado, idéias como: (i) fato determi-
nado é o fato certo; (ii) fato determinado é aquele que 
deve ser objetivo; (iii) fato determinado pode ser aquele 
determinável; (iv) fato determinado é aquele que não é 
incerto, não é geral, não é vago, não é subjetivo, não é 
indefinido, não é difuso, não é indeterminado (concei-
tos por negação); (v) fato determinado é qualquer fato 
relevante, preciso e suficiente; (vi) fato determinado é 
fato delimitado; (vii) fato determinado é o fato concreto 
e individual, ainda que múltiplo; (viii) fato determinado 
é todo aquele que pode ser objeto de legislação, de deli-
beração, de controle e de fiscalização por parte de quais-
quer órgãos do Poder Legislativo federal, estadual ou 
municipal; (ix) fato determinado é aquele revestido de 
especificidade ou (x) fato determinado significa simples-
mente que o objeto não poderá ser um fato qualquer.”16

Tece o autor crítica aos conceitos citados, defendendo tratar-se o fato 
determinado, para efeito de CPI, de um “conceito jurídico indeterminado”.

Essa noção, todavia, não nos parece hábil a aclarar inteiramente o 
tema. Deveras, se a conceituação tem por fim justamente determinar um objeto, 

16  SCHIER, Paulo Ricardo. Comissões parlamentares de inquérito e o conceito de fato determinado, Lú-
men Júris, Rio de Janeiro, 2005, pp. 7 e 8.
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o “conceito jurídico indeterminado” pouco contribuiria para tal finalidade, em-
bora expresse inegável utilidade em explicitar a dificuldade em tal tarefa.

Poder-se-ia, então, dizer que a expressão “fato determinado”, para 
fins de CPI seria um conceito jurídico vago, que exige a análise do próprio fato 
concreto para o seu adequado aclaramento. Mas é possível traçar algumas dire-
trizes que contribuem para o seu delineamento.

O Poder Legislativo exerce diversas funções, como bem esclarece 
FRANCISCO BERLÍN VALENZUELA: função representativa; função deli-
berativa; função financeira; função legislativa; função de controle; função de 
orientação política; função jurisdicional; função eleitoral, função administrativa; 
função de indagação; função de comunicação; e função educativa17. As CPIs 
são um instrumento precipuamente voltado ao exercício função de controle e de 
forma indireta às demais funções do Legislativo.

No exercício de suas atribuições, o Poder Legislativo não pode 
agir de forma incondicionada. Especificamente em relação ao funcionamento 
das CPIs, o principal condicionamento que lhe é imposto – ao lado do limite 
temporal (prazo certo) - é a exigência da especificação do fato determinado.

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados dispõe, no § 1º, de 
seu artigo 35 que:

“Considera-se fato determinado o acontecimento de re-
levante interesse para a vida pública e a ordem consti-
tucional, legal, econômica e social do País, que estiver 
devidamente caracterizado no requerimento de consti-
tuição da Comissão.”18

Portanto, o fato para efeitos de CPI deve ser um “acontecimento de 
relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômi-
ca e social do País”.

17  VALENZUELA, Franciso Berlín. Derecho Parlamentario. México, Fundo de Cultura Económica. 1993, 
pp. 123 a 197 (tradução livre).

18  Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-ca-
mara-dos-deputados, acesso em 05/09/2020.
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Quanto ao seu significado no vernáculo, o substantivo “fato”, se-
gundo HOUAISS, possui os seguintes acepções: 1- ação ou coisa que se con-
sidera feita, ocorrida ou em processo de realização; 2- aquilo que acontece por 
causas naturais ou não, dependentes ou independentes da vontade humana; 
ocorrência, sucesso; 3- ação consistente em algo; 4- algo cuja existência pode 
ser constatada de modo indiscutível; 4.1 informação apresentada como basea-
da numa realidade objetiva.19

Já o adjetivo “determinado”, segundo o ilustre filólogo, tem as se-
guintes acepções: 1- que se determinou; 2- bem resolvido; decidido; 3- previa-
mente estipulado; estabelecido; 4- que não hesita; ousado, resoluto; 5- Regiona-
lismo: Portugal (dial.) expedito, diligente...20

Verifica-se, portanto, que o fato é um acontecimento pretérito, decor-
rente ou não da vontade humana, cuja existência pode ser constatada de modo in-
discutível. Para fins de instauração de CPI, esse fato deve, ainda, ser determinado, 
ou seja, previamente estipulado, estabelecido e, acrescentamos, específico.

Tratando-se de comissões parlamentares, a locução “fato determi-
nado” deve ser vista como um pré-requisito à sua constituição, como um limite 
ao exercício da investigação parlamentar e, desse modo, como uma garantia de 
resguardo de direitos individuais.

3. Fatos múltiplos e conexos
JOSÉ CELSO DE MELLO FILHO esclarece que “somente fatos 

determinados, concretos e individuais, ainda que múltiplos, que sejam de rele-
vante interesse para a vida política, econômica, jurídica e social do Estado, são 
passíveis de investigação parlamentar.”21

E acrescenta: “Constitui verdadeiro abuso instaurar-se inquérito legislati-
vo com o fito de investigar fatos genericamente enunciados, vagos ou indefinidos.”22

19  Dicionário Eletrônico Houaiss, disponível em: https://houaiss.uol.com.br/corporativo/apps/uol_www/
v5-4/html/index.php#1, acesso em 05/09/2020.

20  Ibidem.
21  MELLO FILHO, José Celso. Investigação parlamentar estadual: as comissões especiais de inquérito. 

Justitia, São Paulo, v. 45, n. 121, p. 155-160, abr./jun., 1983, p. 156. Disponível em: https://www.al.sp.gov.
br/repositorio/bibliotecaDigital/20191_arquivo.pdf, acesso em 05/09/2020.

22  Ibidem.
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Fatos excessivamente amplos, a ponto de não se poder circundar os 
limites não se adequam ao conceito de fato determinado.

A CPI poderá referir-se a diversos fatos, desde que encadeados uns 
aos outros de modo que a elucidação de um, ou de alguns, dependa da apuração 
de outros; ou, ainda, que a revelação de alguns evidenciem interesse (sempre 
público) na investigação de outros fatos23.

Os fatos conexos poderão ser revelados no decorrer da investigação 
e, então, o âmbito da CPI poderá ser ampliado, para alcançá-los também. Não se 
admitem, todavia, investigações vagas, gerais, genéricas, abstratas.

Os fatos a serem abordados devem ser, por outro lado, relevantes. 
Há abuso caso os fatos a serem investigados não sejam de interesse público, 
revelando-se mera curiosidade ou, até mesmo, bisbilhotice.

CELSO BASTOS, em artigo comentando a proposta de instauração 
da “CPI da Corrupção”, após esclarecer que a fiscalização de fatos genéricos da 
sociedade caberia ao Poder Executivo, no exercício de sua polícia administra-
tiva, ou às próprias autoridades policiais e, ainda, ao Ministério Público, evi-
denciou que a ausência de fato determinado levava à inconstitucionalidade da 
proposta de sua criação:

“Portanto, não é possível admitir-se a instauração da ‘CPI 
da corrupção’ com fundamento em fatos totalmente desco-
nexos, sem relação um com o outro, apenas agrupados sob o 
frágil manto da corrupção. Ao assim proceder-se estar-se-ia 
ferindo frontalmente o Texto Constitucional que é expres-
so ao exigir ‘fatos determinados’. Não importa qual seja o 
fato, há de ser sempre determinado, o que significa dizer 
que contenha uma descrição precisa da sua essência.”24

23  Nesse sentido: HC 71231, Relator: Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 05/05/1994, 
DJ 31-10-1996 PP-42014 EMENT VOL-01848-01 PP-00049, disponível em: https://jurisprudencia.stf.
jus.br/pages/search?classeNumeroIncidente=%22HC%2071231%22&base=acordaos&sinonimo=-
true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvanced=true, acesso em 
05/09.2020.

24  Disponível em: https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/download/927/913, aces-
so em 05/09/2020.
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Esclarece, ainda, o saudoso publicista, a razão da exigência:
“Esta exigência justifica-se na medida em que a CPI é 
um órgão de caráter eminentemente político, muito mais 
preocupado com os efeitos populares das suas medidas 
do que com a escrupulosa defesa do cidadão. Deve-se 
deixar claro que as CPIs não podem ser usadas como 
campo para bravatas, intimidações ou ameaças. Trata-se 
de um instituto de grande teor democrático e que deve 
ser utilizado dentro dos parâmetros constitucionais.”25

4. Princípios constitucionais aplicáveis
Alguns princípios constitucionais evidenciam, igualmente, a exigên-

cia da determinação do fato a ser investigado pelas CPIs.
O princípio da motivação, imperativo para as decisões administrati-

vas proferidas pelo Poder Judiciário (CF, art. 93, X) e aplicável, por analogia, a 
todas as demais decisões proferidas pelo Poder Público, impõe a necessidade de 
clara demonstração dos motivos e os objetivos que levam à instauração da co-
missão parlamentar de inquérito, cujo requerimento de criação deve evidenciar 
os fatos a serem apurados e o interesse público em sua investigação.

O requerimento de criação circunscreve, assim, o âmbito de atuação 
das CPIs e desobriga o fornecimento de quaisquer informações que não estejam aí 
inseridas. Nesse sentido, a determinação do fato serve, igualmente, de parâmetro de 
acesso ao Poder Judiciário, que poderá ser chamado a intervir toda vez que os limites 
forem extrapolados, com a finalidade de impedir o abuso de poder parlamentar.

A determinação dos fatos a serem investigados atua como verdadeiro ga-
rante dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV)26, 
pois permite o efetivo exercício do direito de defesa, sem o qual estar-se-ia diante de uma 
kafkiana situação de obrigação de comparecimento perante CPI sem consciência acerca 
do que se estaria investigando e, via de consequência, de como se defender.

25  Ibidem.
26  SCHIER, Paulo Ricardo. Comissões parlamentares de inquérito e o conceito de fato determinado, Lú-

men Júris, Rio de Janeiro, 2005, pp. 140 e 141, citando lição de Francisco Campos.
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5.  As competências legislativas e administrativas dos entes federados (União, 
Estados e Municípios) como critério para a instalação de CPIs

O fato descrito no requerimento de criação da CPI também é impor-
tante para avaliar se o assunto nele contido encontra-se dentre as matérias que 
podem ser objeto de investigação pela Casa Legislativa.

É através do exame do fato determinado indicado no requerimento 
de criação da CPI que se poderá verificar se a matéria nele contida é de 
competência do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas ou das 
Câmaras Municipais, em consonância com o rol de competências legislativas 
e administrativas de cada ente federativo, previstas, dentre outros, nos artigos 
21 a 25 e 30 da Constituição Federal.

Todavia, não se trata de uma tarefa simples. A dificuldade de delimi-
tar o âmbito das CPIs é ressaltada por CANOTILHO, para quem:

“Não é fácil delimitar o âmbito das comissões de in-
quérito. A regra é a de que o direito de inquérito exi-
ge em relação a assuntos para os quais o parlamento é 
competente, mas não para questões que são de exclusi-
va competência de outro órgão de soberania. Mas esta 
teoria – Korollar Theorie lhe chama a doutrina alemã – 
que limita as comissões de inquérito ao âmbito da com-
petência do Parlamento, não é fácil de precisar, porque 
se ela pretende manter válido, também neste campo, o 
princípio da separação e interdependência dos órgãos 
de soberania, há casos em que o princípio sofre entor-
ses na própria Constituição.”27

Apenas os fatos relativos às matérias de competência de cada ente 
federativo poderão ser objeto de investigação em seu seio:

“A possibilidade de criação de CPI se não duvida, nem 
discute; é tranqüila; sobre todo e qualquer assunto? Evi-

27  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed., Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 637.
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dentemente, não; mas sobre todos os assuntos de competên-
cia da Assembléia; assim, Câmara e Senado podem investi-
gar questões relacionadas com a esfera federal de governo; 
tudo quanto o Congresso pode regular, cabe-lhe investigar; 
segundo Bernard Schwartz, o poder investigatório do Con-
gresso se estende a toda a gama dos interesses nacionais a 
respeito dos quais ele pode legislar, ‘it may be employed 
over the Whole range of the national interests concerning 
which the Congress may legislate or decide’, A Commen-
tary on the Constitution of the United States, 1963, I, n. 42, 
p. 126. O mesmo vale dizer em relação às CPI’s estaduais; 
seu raio de ação é circunscrito aos interesses do estado; da 
mesma forma quanto às comissões municipais, que hão de 
limitar-se às questões de competência do município.”28

Esclareça-se, nesse ponto, que se tratando de CPI estadual, caso se 
pretenda ouvir autoridade federal acerca dos fatos investigados, somente poderá 
fazê-lo por meio de convite e não por convocação, pois a autoridade federal não 
está obrigada ao comparecimento.29

A questão da competência legislativa como critério para instauração 
de CPIs é objeto de celeuma. Entendimentos abalizados defendem que a faculda-
de de instaurar CPI cinge-se à competência normativa ou legislativa da respecti-
va casa legislativa (Casas do Congresso Nacional, Assembleias Legislativas ou 
Câmaras Municipais) 30.
28  HC 71039, voto do rel. min. Paulo Brossard, julgamento em 7-4-1994, Plenário, DJ 6-12-1996.
29  “Sobre a matéria discutida na origem, esta Corte entende que autoridade federal pode apenas ser con-

vidada para prestar esclarecimentos em CPI estadual, não estando obrigada a comparecer. Daí não ser 
aplicável a regra prevista no art. 58, § 3º, da CF. É o que se observa no julgamento do RE 96.049, Min. Os-
car Corrêa.” (SS 4.147, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, julgamento em 23-3-10, DJE de 
30-3-10, disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=((4147.
NUME.%20OU%204147.DMS.)((GILMAR%20MENDES).NORL.%20OU%20(GILMAR%20MEN-
DES).NPRO.))%20E%20S.PRES.&base=basePresidencia, acesso em 05/09/2020).

30  “As Assembleias Legislativas, que exercem, no âmbito dos Estados-membros, o Poder Legislativo, têm 
competência para criar e instituir comissões de inquérito, destinadas a apurar e investigar fatos deter-
minados que se insiram na esfera de suas atribuições normativas. Não se pode olvidar, neste passo, que 
a competência para investigar é limitada pela competência para legislar, de tal sorte que será abusiva a 
utilização do inquérito parlamentar para elucidar fotos que refujam às atribuições legiferantes do órgão 
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Entendemos, todavia, que o âmbito de atuação das CPIs pode, ao me-
nos31, guardar consonância com as competências legislativas e materiais do parla-
mento. Nesse sentido, LUIZ CARLOS DOS SANTOS GONÇALVES sustenta que:

“Seria incompreensível, por exemplo, que um estado da 
federação apenas pudesse, em sua Assembleia Legislati-
va, estatuir Comissões de inquérito para matérias sobre 
as quais poderia legislar, deixando à míngua a possibi-
lidade de investigar atuações que foram fixadas aos Es-
tados nos termos de legislação federal complementado a 
Constituição. Por via de consequência, entendemos que 
as possibilidades de investigação das Comissões parla-
mentares se amoldam às competências legislativa e ma-
teriais do ente federal a qual pertinem.”32

6. Jurisprudência
A jurisprudência vem evidenciando a importância da delimitação dos 

fatos, podendo a sua ausência ensejar, inclusive, a determinação de arquivamento 
de comissões instauradas sem o atendimento de seus requisitos de constituição.

O Supremo Tribunal Federal já tangenciou o tema em mandado 
de segurança referente à “CPI dos Bancos”, impetrado contra o provimento de 
questão de ordem, pelo Plenário do Senado Federal, que determinara o arquiva-
mento da CPI por ausência de fato determinado e devido à não estipulação dos 
limites de despesas a serem realizadas. Todavia, o processo acabou sendo ex-
tinto sem apreciação do mérito, em virtude de a segunda razão do arquivamento 

investigante.” (grifo nosso). MELLO FILHO, José Celso. Investigação parlamentar estadual: as comissões 
especiais de inquérito. Justitia, São Paulo, v. 45, n. 121, p. 155-160, abr./jun., 1983, p. 155. Disponível em: 
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/20191_arquivo.pdf, acesso em 05/09/2020.

31  Uma proposta mais ampla de atuação das CPIs estaduais, abrangendo matérias acerca das quais o Es-
tado-membro possua peculiar interesse, foi por nós defendida em antigo trabalho: DUTRA, Carlos Ro-
berto de Alckmin. Comissões parlamentares de inquérito: sua competência investigatória abrangência 
e limitações das CPIs estaduais. Revista Jurídica 9 de Julho. São Paulo, Imprensa Oficial, 2002, pp. 71-
84. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/355_arquivo.pdf, acesso em 
05/09/2020.

32  GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Comissões parlamentares de inquérito. Poderes de investigação. 
Editora Juarez de Oliveira, São Paulo, 2001, pp. 136, 137. 
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(limite de despesas) ser matéria regimental, não passível de ser analisada pelo 
Poder Judiciário.33

Em mandado de segurança impetrado contra ato da “Comissão Par-
lamentar de Inquérito dos Bingos” houve, igualmente, questionamento acerca de 
matéria relacionada ao fato determinado.

O writ havia sido impetrado sob a motivação de que a CPI dos Bin-
gos, instaurada no Senado Federal para apurar a utilização de casas de bingo 
para a prática de crimes de lavagem de dinheiro, dentre outros, teria exorbitado 
seus poderes, passando a investigar fatos diversos, sem conexão alguma com 
aqueles que deram origem à instauração da CPI.34

Em face do mencionado quadro fático, o Ministro CEZAR PELU-
SO deferiu o pedido de medida liminar para a finalidade de suspender, até o 
julgamento final da causa, a inquirição de testemunha arrolada pela CPI, sob a 
seguinte motivação:

“Escusaria advertir que, se se perde CPI na investigação de 
fatos outros que não o determinado como seu objeto formal, 
configuram-se-lhe desvio e esvaziamento de finalidade, os 
quais inutilizam o trabalho desenvolvido, afrontando a des-
tinação constitucional, que é a de servir de instrumento po-
deroso do Parlamento no exercício da alta função política 
de fiscalização. Nenhum parlamentar pode, sem descumpri-
mento de dever de ofício, consentir no desvirtuamento do 
propósito que haja norteado a criação de CPI e na conse-
qüente ineficácia de suas atividades.”35

Acrescentou, ainda, o Ministro:

33  MS 22494, Relator: MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/1996, DJ 27-06-1997 PP-
30238 EMENT VOL-01875-02 PP-00374, grifo nosso, disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/
pages/search/sjur118626/false, acesso em 05/09/2020).

34  MS 25885 MC, Relator: Min. CEZAR PELUSO, julgado em 16/03/2006, publicado em DJ 24/03/2006 
PP-00061,disponívelem:https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?classeNumeroInciden-
te=%22MS%2025885%22&base=decisoes&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&-
sort=_score&sortBy=desc&isAdvanced=true, acesso em 05/09/2020.

35  Ibidem.
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“Mas é força convir em que, a levar a sério, como se deve, a 
justificação mesma do Requerimento nº 052/06, não se encon-
tra nenhum fato que, já provado, fora suscetível de se reputar 
conexo com o objeto formal da CPI, pois seus termos, sobre 
apoiarem-se basicamente em reportagens, aludem a supostos 
ilícitos que, não obstante possam fundamentar e legitimar a 
criação de outras tantas CPIs, em nada entendem com o fato 
determinado a que deve ater-se a Comissão já criada.”36

O seu voto reforçou, igualmente, a necessidade da existência de in-
teresse público na apuração dos fatos, elucidando que:

“outros fatos, ainda que censuráveis do ponto de vista dos 
costumes ou da moral social, à medida que só respeitam à 
vida privada das pessoas, não podem, sequer em tese, ser 
objeto de CPI, porque a esta só é dado investigar assunto 
sobre o qual tenha competência legislativa o Parlamento.”37

Conclui, esclarecendo que “(v)ida e negócios privados, enquanto 
tais, sem vínculo com o interesse coletivo, esses não entram na competência 
legislativa do Parlamento e, portanto, estão fora do alcance da CPI.”38

Ressalte-se que os atos praticados na esfera privada, como já decidiu o 
Supremo Tribunal Federal, “não são imunes à investigação parlamentar, desde que 
evidenciada a presença de interesse público potencial em tal proceder”39, pois “o que 
deve ser perquirido, ..., é a existência potencial de interesse público no objeto de inves-
tigação, sob a perspectiva das competências, no caso concreto, do Senado Federal.”40

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem 
corroborado a necessidade de determinação do fato no requerimento de criação 
da CPI, conforme demonstra a seguinte ementa:

36  Ibidem.
37  Ibidem.
38  Ibidem.
39  MS 33751, Relator: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELE-

TRÔNICO DJe-058 DIVULG 30-03-2016 PUBLIC 31-03-2016, p. 09, disponível em: https://jurispru-
dencia.stf.jus.br/pages/search/sjur343702/false, acesso em 05/09/2020.

40  Ibidem.
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“Mandado de Segurança - Impetração com o escopo de de-
clarar a nulidade de ato que instaurou Comissão Especial 
de Inquérito – CEI na Câmara Municipal, sob a alegação de 
vícios de composição e de motivação – Ato do Presidente 
nº 440 que não logrou apresentar “fato determinado” 
a ser apurado – Inteligência do art. 58, §3º, da Carta 
Magna - Nulidade do ato de formação da Comissão – 
Sentença de concessão da segurança mantida – Precedentes 
da Corte – Reexame necessário não acolhido.”41

Já reconhecendo a existência do fato determinado:
“MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO PRESI-
DENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DE SÃO PAULO QUE CRIOU COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA INVESTI-
GAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA GESTÃO DE 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTADUAIS - OB-
SERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO 
ARTIGO 13, PARÁGRAFO 2º, DA CARTA BANDEI-
RANTE - EXISTÊNCIA DE FATO DETERMINADO 
E INTERESSE PÚBLICO - RECONHECIMENTO - 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRA-
DO - SEGURANÇA DENEGADA”. “Embora não seja 
lícita a instauração de CPI para investigação de objeto 
genérico, abstrato ou inespecífico, é importante observar 

41  TJSP; Remessa Necessária Cível 1000187-55.2016.8.26.0543; Relator: Rebouças de Carvalho; Órgão Jul-
gador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Santa Isabel - 2ª Vara; Data do Julgamento: 16/05/2017; 
Data de Registro: 16/05/2017, grifo nosso. No mesmo sentido: I - Mandado de segurança impetrado com 
o objetivo de suspender e anular os trabalhos de Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada a fim 
de apurar fatos genéricos. II - As CPIs devem ser precedidas de requerimento de um terço dos membros 
parlamentares, e serem instauradas para apuração de fatos determinados, concretos, específicos, com 
prazo certo para conclusão. No caso em apreço, existem outros meios à disposição do Poder Legislativo 
para o fim de fiscalizar e controlar a entidade pública recorrida, não devendo ter continuidade a Co-
missão instaurada. III Sentença de procedência. Recurso improvido”. (TJSP; Apelação Cível 0023996-
53.2009.8.26.0344; Relator: Guerrieri Rezende; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de 
Marília - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2013; Data de Registro: 30/01/2013).
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que a expressão ‘fato determinado’ possui conteúdo 
semântico aberto, estando relacionada a fato de in-
teresse público com consequências para as ativida-
des do ente público, podendo ser investigados pelo 
Poder Legislativo aqueles fatos objeto de controle, 
fiscalização ou mesmo para embasar eventual pro-
positura legislativa, atuando como instrumento de 
aperfeiçoamento da atividade legiferante”. “Aten-
didos os requisitos constitucionais necessários à 
instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito 
(artigo 13, § 2º, da Constituição Estadual), tem-se 
por legítima a função fiscalizadora da Assembleia 
Legislativa”.42

7. Conclusões
Fixadas essas premissas, pode-se chegar às seguintes conclusões:

•	 estão excluídos do âmbito de investigação parlamentar 
os fatos vagos, imprecisos e demasiado amplos;

42  (TJSP; Mandado de Segurança Cível 2089213-22.2019.8.26.0000; Relator: Renato Sartorelli; Órgão 
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/09/2019; 
Data de Registro: 19/09/2019). No mesmo sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. ... INSTAURA-
ÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (“CPI DA SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA”), 
PARA INVESTIGAÇÃO DE POSSÍVEL SONEGAÇÃO DE ISS (TRIBUTO DE COMPETÊNCIA EX-
CLUSIVA DO MUNICÍPIO - ART. 156, III, DA CF) PRATICADA POR EMPRESAS DE LEASING, 
FRANCHISING E DE FACTORING CONTRA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. VERIFICAÇÃO 
DE QUE NA JUSTIFICATIVA PARA INSTAURAÇÃO HÁ INDICAÇÃO DE QUE A CPI TEM POR 
OBJETIVO A AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS SONEGAÇÕES DE TRIBUTO MUNICIPAL, PRA-
TICADAS POR PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CIDADE DE SÃO PAULO. ENTENDIMENTO 
DE QUE O OBJETO DE INVESTIGAÇÃO DA CPI, APESAR DE AMPLO, NÃO É INDETERMI-
NADO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS FORMAIS PARA REGULAR INSTAURAÇÃO. FATO 
DETERMINADO E INTERESSE PÚBLICO PRESENTES. INVIABILIDADE DE DETERMINAÇÃO 
JUDICIAL DE EXTINÇÃO DOS TRABALHOS DA CPI, INFIRMANDO A PRERROGATIVA DO 
PODER LEGISLATIVO DE INVESTIGAR ASSUNTOS E FATOS QUE ESTEJAM RELACIONADOS 
À SUA COMPETÊNCIA DE LEGISLAR E DE FISCALIZAR. AUSENTE INDICAÇÃO EFETIVA DE 
QUE SE TRATA DE UMA INVESTIGAÇÃO TENDENTE A INCORRER EM ILEGÍTIMA INTRO-
MISSÃO EM INTERESSES EXCLUSIVAMENTE PRIVADOS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO DAS IMPETRANTES NÃO COMPROVADOS. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO IN-
TERNO PREJUDICADO. (TJSP; Agravo Interno Cível 2124276-45.2018.8.26.0000; Relatora: Cristina 
Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 
13/02/2019; Data de Registro: 18/02/2019).
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•	 igualmente afastados estão os fatos que não digam res-
peito às atribuições da respectiva casa legislativa, de 
acordo com a descrição de competências legislativas e 
materiais prevista na Constituição Federal (artigos 21 a 
25 e 30, dentre outros);

•	 a ampliação do âmbito inicialmente previsto no requeri-
mento de criação é possível, mas apenas em relação aos 
fatos conexos, devidamente demonstrados;

•	 os fatos que se prestam à investigação devem, outros-
sim, revestir-se de interesse público, ficando imunes à 
investigação aqueles relacionados às competências dos 
demais Poderes e à vida ou aos negócios privados, sobre 
os quais não haja interesse coletivo;

•	 a mera curiosidade não tem o condão de dar ensejo à in-
vestigação parlamentar, sendo certo que os fatos a serem 
investigados devem ser relevantes;

•	 enfim, o fato deve ser concreto: o requerimento de 
instauração da CPI deve informar quando aconteceu 
(pois está ínsita no conceito de fato a idéia de aconte-
cimento pretérito), como ocorreu, por quem foi pra-
ticado, em que circunstâncias e quais os seus efeitos, 
dentre outras características hábeis a perfeitamente 
identificar o fato.

Vislumbra-se, assim, que a exigência de fato determinado para a cria-
ção de comissões parlamentares de inquérito é uma importante garantia consti-
tucional, conferida aos investigados, às testemunhas, aos cidadãos, aos próprios 
parlamentares e aos demais Poderes. É, outrossim, instrumento apto a assegurar 
que a investigação parlamentar seja realizada em consonância com os princípios 
constitucionais da motivação (art. 93, X) do devido processo legal (art. 5º, LIV) 
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e da ampla defesa (art. 5º, LV), de modo a evitar o desvio de finalidade, decor-
rente do abuso de poder parlamentar, e eventual intervenção do Poder Judiciário, 
destinada a coibi-lo.

Ao criar a CPI com a devida delimitação do fato determinado, ga-
rante o Poder Legislativo o desenvolvimento do inquérito parlamentar com se-
gurança jurídica, imune de intervenções judiciais acerca dessas questões, bem 
como que as suas conclusões poderão ser regularmente utilizadas para os fins 
colimados, livres de quaisquer nulidades.
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Resumo: O artigo analisa a antinomia das normas constitucionais que dispõem 
sobre a inelegibilidade relativa funcional e a linha sucessória presidencial em 
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ano eleitoral. Analisam-se as possibilidades interpretativas para afastar a incoe-
rência normativa, extraindo-se a resposta da própria Constituição, sem se utilizar 
de propostas alternativas de solução que podem não se compatibilizar com o 
interesse público e que têm sido utilizadas pelos Presidentes das Casas do Poder 
Legislativo federal para evitar incorrer em vedações eleitorais. Propõe-se resol-
ver a antinomia entre o art. 80 e o art. 14, § 6º, da Constituição Federal mediante 
interpretação que considere a inelegibilidade relativa funcional causa jurídica de 
impedimento à assunção do cargo de Presidente da República, a ensejar o cha-
mamento da autoridade subsequente prevista na Constituição Federal.

Palavras-chave: Sucessão presidencial. Inelegibilidade funcional relativa. Pre-
sidentes da Câmara e do Senado. Reeleição a cargo no Legislativo.

PRESIDENTIAL SUCCESSION IN ELECTION YEAR AND THE 
INELIGIBILITY OF THE PRESIDENTS OF THE CHAMBERS OF 

DEPUTIES AND THE SENATE

Abstract: The article analyzes the antinomy of constitutional norms about func-
tional ineligibility and the presidential succession line in election year. The possibil-
ities are analyzed to remove inconsistent interpretations, extracting the answer from 
the Constitution itself, without using alternative solution proposals that may not be 
compatible with the public interest and that have been used by the Presidents of the 
Legislative Power to avoid incurring in electoral restrictions. It is proposed to re-
solve the antinomy between the article 80 and article 14, paragraph 6º, of the Federal 
Constitution by an interpretation that considers the functional ineligibility as a legal 
cause of impediment to the assumption of the position of President of the Republic, 
forcing the call of the subsequent authority in succession line. 

Key-words: Presidential succession. Functional ineligibility. Presidents of the 
Chambers of Deputies and the Senate. Reelection in Legislative Power.
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1. Introdução
Este artigo analisa a antinomia das normas constitucionais que dis-

põem sobre a inelegibilidade relativa funcional e a linha sucessória presiden-
cial, de modo a resolver um problema prático: podem os Presidentes da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, candidatos à recondução ao parlamento, 
assumir temporariamente a Presidência da República nas viagens e nos impe-
dimentos do Chefe do Poder Executivo? E caso eles assumam a Presidência da 
República, quais as consequências jurídico-eleitorais em face da pretensão de se 
candidatarem à reeleição aos cargos legislativos? 

É certo que a antinomia das normas constitucionais que tratam das 
inelegibilidades e da linha sucessória presidencial não se apresenta com signi-
ficativa frequência, já que o Vice-Presidente é quem normalmente substitui o 
Presidente da República nos seus impedimentos, conforme expressamente de-
termina o art. 79 da Constituição Federal. 

Não obstante, tendo o Vice-Presidente assumido definitivamente a 
Presidência da República, qualquer que seja a causa fática ou jurídica da vacân-
cia, a substituição temporária do novo Presidente em seus impedimentos fará 
incidir o disposto no art. 80 da Constituição Federal, que trata da linha sucessória 
presidencial.

Ocorre que, em ano eleitoral, e segundo disciplina a própria Consti-
tuição Federal em seu art. 14, § 6º, os Chefes do Poder Executivo devem renun-
ciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito caso pretendam se 
candidatar a outros cargos públicos.

Interpretadas estritamente, as regras da sucessão presidencial e 
da desincompatibilização (de ordem funcional) estabelecem obrigações in-
compatíveis entre si aos Presidentes das duas Casas do Poder Legislativo da 
União nos seis meses que antecedem as eleições, caso pretendam a recondu-
ção ao cargo legislativo: (1) assumir temporariamente o cargo de Presidente 
da República nas ausências deste e (2) renunciar ao cargo de Presidente da 
República para concorrer ao cargo de senador ou deputado federal.  E igual 
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situação pode se reproduzir aos Presidentes do Poder Legislativo nos demais 
entes da federação. 

Trata-se de incoerência normativa que, se não puder ser solucionada 
por critérios tradicionais de interpretação (hierarquia, anterioridade, especiali-
dade), deve ser harmonizada com o auxílio de princípios de interpretação cons-
titucional como a unidade da Constituição, a partir do método hermenêutico-
-concretizador, que busca estabelecer, na atividade interpretativa, a relação mais 
adequada possível entre texto e contexto, norma e realidade social.

Sob essa perspectiva, analisam-se as possibilidades interpretativas 
para afastar essa incoerência normativa, extraindo-se a resposta da própria Cons-
tituição e recusando-se propostas alternativas de solução que podem não se com-
patibilizar com o interesse público e que têm sido utilizadas pelos Presidentes das 
Casas do Poder Legislativo para evitar incorrer em vedações eleitorais (fato, aliás, 
reconhecido por suas assessorias e amplamente noticiado pela imprensa), como o 
agendamento de viagens oficiais no mesmo período do Presidente da República.1

No ano de 2018, por exemplo, o Ministério Público Federal ins-
taurou inquérito civil2 com o objetivo de apurar denúncia de irregularidade em 
utilização de aeronaves da FAB para viagens ao exterior pelos Presidentes da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, agendadas para evitar assumirem a 
Presidência da República nos seis meses anteriores ao pleito. O debate ultrapassa 
a perspectiva teórica e tem importante repercussão prática, inclusive na esfera 
eleitoral, porque pode implicar a responsabilização dos Presidentes das Casas 
Legislativas por ato de improbidade administrativa.

1  Em recente reportagem, o Congresso em Foco noticiou que “as últimas três viagens dos presidentes 
da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Eunício Oliveira (MDB-CE) respectivamente, já 
custaram aproximadamente R$ 250 mil aos cofres públicos.” Disponível em  https://congressoemfoco.
uol.com.br/legislativo/viagens-de-maia-e-eunicio-para-evitar-inelegibilidade-ja-custam-r-250-mil/  Ver 
também: https://g1.globo.com/politica/noticia/temer-viaja-e-carmen-lucia-assume-a-presidencia-da-
-republica-pela-segunda-vez.ghtml 
https://veja.abril.com.br/blog/radar/como-temer-pode-afundar-a-campanha-dos-presidentes-da-cama-
ra-e-do-senado/ 

2  Trata-se do Inquérito Civil instaurado a partir do Procedimento Preparatório nº 1.16.000.001879/2018-
29 da Procuradoria Regional do Distrito Federal.
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De outro lado, a substituição do Presidente da República nos seis 
meses anteriores às eleições pode acarretar a inelegibilidade dos Presiden-
tes do Poder Legislativo, inviabilizando a candidatura e a continuidade da 
atividade política.

Nesse contexto, o presente artigo pretende responder satisfatoria-
mente o seguinte questionamento: os  Presidentes do Poder Legislativo estão 
obrigados a assumir o cargo, prejudicando a suas candidaturas à reeleição, em 
face do disposto no art. 80 da Constituição Federal, ou a inelegibilidade relativa 
funcional constitui impedimento jurídico legítimo a justificar a não assunção do 
cargo de Chefe do Poder Executivo e o chamamento da autoridade subsequente 
na linha sucessória?

2. Linha sucessória presidencial. Natureza jurídica de regra. Definição do 
conteúdo normativo. Impedimentos fáticos e jurídicos

A substituição temporária ou definitiva do Presidente da República é 
atribuição constitucionalmente outorgada ao Vice-Presidente, também eleito na 
chapa presidencial para o exercício de mandato de quatro anos (art. 77, § 1º, da 
CF). Aliás, segundo disciplina o art. 79,3 essa é a principal função que a Consti-
tuição Federal lhe assegura.

Contudo, há situações em que o Vice-Presidente também se encon-
tra temporariamente impossibilitado de assumir a Presidência da República 
(viagem oficial ou licença para tratamento da saúde, por exemplo) ou situações 
em que o cargo de Vice encontra-se vago, tendo o titular sucedido definitiva-
mente o Presidente (morte, renúncia ou impeachment). Em casos tais, a Cons-
tituição estabelece uma linha sucessória, ou seja, uma ordem predeterminada 
de cargos públicos cujos titulares serão chamados a ocupar provisoriamente 
o cargo de Presidente da República, concomitantemente ao exercício de seus 
cargos de origem.

3  Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente.
Parágrafo único. O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas 
por lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais.
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Assim disciplina o art. 80 da Constituição Federal:
Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vi-
ce-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão 
sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o 
Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Fe-
deral e o do Supremo Tribunal Federal. 

  Trata-se de regra que visa preservar a continuidade do exercício do 
cargo de Presidente da República nas hipóteses de impedimento ou vacância 
do titular e do vice. O impedimento é qualquer causa que obste o exercício do 
cargo ou função pública (SILVA, 2006, p. 478), podendo ser de natureza fática 
(doença, sequestro, desaparecimento etc.) ou jurídica (licença para tratamento da 
saúde, férias, suspensão em decorrência do recebimento de denúncia pela prática 
de crime comum ou crime de responsabilidade). Refere-se à pessoa do titular e é 
sempre causa precária, temporária. 

A sucessão também se refere à pessoa do titular, mas é causa 
definitiva. Pode ter natureza fática (morte) ou jurídica (não entrar em exer-
cício até dez dias depois da posse, renúncia, perda do mandato em processo 
de impeachment). 

A linha sucessória aplica-se tanto a casos de impedimento como de 
sucessão. Não obstante, a permanência dos Presidentes da Câmara dos Deputa-
dos, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal no exercício do cargo de 
Presidente da República é sempre temporária (BULOS, 2012, p. 965-966), uma 
vez que, mesmo em caso de vacância dos cargos de titular e vice, a Constituição 
determina a realização de eleição direta ou indireta (art. 81 da CF4).   

Veja-se que a norma em comento estabelece uma obrigação clara e 
específica ao dispor que serão sucessivamente chamados ao exercício da Presi-
dência, do que se infere, num primeiro momento, não haver respaldo jurídico a 

4  “Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa 
dias depois de aberta a última vaga. § 1º - Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período pre-
sidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso 
Nacional, na forma da lei. § 2º - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus 
antecessores.”
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justificar o seu descumprimento pelos titulares dos cargos nela elencados, obser-
vada a ordem sucessória. 

Adotando-se a moderna classificação de normas constitucionais entre 
princípios e regras, pode-se dizer que a norma contida no art. 80 da Constituição é 
regra dotada de baixo grau de generalidade, aplicável de maneira disjuntiva, segundo 
o modo tudo-ou-nada. Verificado o fato que lhe é pressuposto, então a regra é válida 
e a consequência jurídica por ela estipulada deve ser aceita ou a regra é inválida e em 
nada contribui para a solução do problema (DWORKIN, 2010, p. 39). Tratando-se de 
regra constitucional originária, não se há cogitar de sua invalidade, como amplamente 
consolidado na teoria constitucional brasileira,5 de modo que verificado o suporte fáti-
co, tem-se a incidência da regra e a produção da consequência jurídica. 

É certo que as regras podem ter exceções, mas um enunciado correto 
da regra deveria levar em conta as exceções possíveis. Caso contrário, estaria 
incompleto (DWORKIN, 2010, p. 40). Sob essa perspectiva, muito bem poderia 
o constituinte ter inserido a expressão salvo em caso de impedimento para auto-
rizar que os destinatários da norma se escusassem de assumir o cargo de Presi-
dente da República havendo justa causa de ordem fática ou jurídica.

Como não o fez, tem-se que os Presidentes da Câmara, do Senado 
e do Supremo Tribunal Federal estão obrigados a assumir temporariamente o 
cargo de Presidente da República, quando chamados a fazê-lo. 

Não obstante, e muito embora a regra da linha sucessória não tenha 
contemplado expressamente a possibilidade de que os destinatários deixem de 
assumir o cargo de Presidente da República por impedimento, de natureza fática 
ou jurídica, trata-se de consequência que decorre logicamente do seu conteú-
do normativo, daí porque a definição de uma linha de substituição. Ou seja, a 

5  A esse respeito: “A eficácia das regras jurídicas produzidas pelo poder constituinte (redundantemente 
chamado de “originário”) não está sujeita a nenhuma limitação normativa, seja de ordem material, seja 
formal, porque provém do exercício de um poder de fato ou suprapositivo. Já as normas produzidas pelo 
poder reformador, essas têm sua validez e eficácia condicionadas à legitimação que recebam da ordem 
constitucional. Daí a necessária obediência das emendas constitucionais às chamadas cláusulas pétreas.” 
Supremo Tribunal Federal. Plenário. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.356 e Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 2.362. Relator p/ ac. Ministro Ayres Britto. Julgado em 25/11/2010. Publicado 
em 19/5/2011.



122

GABRIELLE TATITH PEREIRA   

REVISTA DA ADVOCACIA DO PODER LEGISLATIVO

própria ideia de uma ordem de chamamento antecipa a possibilidade de que o 
destinatário anterior não possa assumir o exercício do cargo.

Essa é, aliás, a interpretação conferida à regra sempre que verificado 
historicamente o impedimento dos Presidentes da Câmara e/ou do Senado. Como 
exemplo, em abril de 2017 o Presidente do Senado assumiu a Presidência da Repú-
blica porque o titular estava em viagem oficial à Alemanha e o Presidente da Câmara 
dos Deputados cumpria agenda oficial na Argentina.6 Em abril de 2018, a Presidente 
do Supremo Tribunal Federal assumiu a Presidência da República porque o titular 
estava em viagem oficial ao Peru e os Presidentes das Casas do Congresso Nacional 
também cumpriam missão oficial no Panamá e no Japão, respectivamente.7

Portanto, e a despeito de a regra não contemplar expressamente 
qualquer exceção, a obrigação de fazer contida no dispositivo deve ser assim 
interpretada: se verificado impedimento do Presidente ou do Vice, ou se vagos 
os respectivos cargos, então o Presidente da Câmara dos Deputados está obri-
gado a assumir temporariamente o cargo de Presidente da República; se verifi-
cado o impedimento do Presidente da Câmara dos Deputados ou se vago o seu 
cargo, então o Presidente do Senado Federal está obrigado a assumir tempora-
riamente o cargo de Presidente da República; se verificado o impedimento do 
Presidente do Senado Federal ou se vago o seu cargo, então o Presidente do 
Supremo Tribunal Federal está obrigado a assumir temporariamente o cargo 
de Presidente da República. 

Assim, o conteúdo normativo do art. 80 da Constituição Federal já con-
templa possíveis causas de impedimento dos destinatários da regra e já antecipa a 
solução jurídica decorrente (o chamamento do subsequente na linha sucessória). E o 
impedimento, como visto acima, pode se referir a qualquer causa, de natureza fática 
ou jurídica, que impossibilite o destinatário de exercer as atribuições do cargo. 

6  Eunício Oliveira assume a Presidência da República até sábado. Agência Senado. Acesso em 20 de agosto 
de 2020.  Disponível em https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/07/06/eunicio-oliveira-as-
sume-a-presidencia-da-republica-ate-sabado 

7  Cármen Lúcia assume Presidência da República na sexta-feira. Correio Braziliense. Acesso em 20 de 
agosto de 2020. Disponível em 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2018/04/09/interna_politica,672327/car-
men-lucia-assume-presidencia-da-republica-na-sexta-feira.shtml 



123REVISTA DA ADVOCACIA DO PODER LEGISLATIVO

SUCESSÃO PRESIDENCIAL EM ANO ELEITORAL E A INELEGIBILIDADE 
DOS PRESIDENTES DA CÂMARA E DO SENADO 

Essa interpretação da regra da linha sucessória presidencial foi expres-
samente adotada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da medida 
cautelar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 402, sendo 
relator para o Acórdão o Ministro Celso de Mello.8 Nesta ação, discutia-se se os titu-
lares dos cargos que estão na linha sucessória presidencial deveriam ser afastados de 
seus cargos caso passassem a ostentar a posição de réus em ações penais, condição 
que somente se verifica após o recebimento da denúncia ou da queixa-crime.

8  “[...] ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – PRETENDIDO 
AFASTAMENTO CAUTELAR DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL NO QUE SE REFERE 
AO EXERCÍCIO DESSA ESPECÍFICA FUNÇÃO INSTITUCIONAL EM RAZÃO DE OSTENTAR A 
CONDIÇÃO DE RÉU NO ÂMBITO DE PROCESSO DE ÍNDOLE PENAL CONTRA ELE EXISTENTE 
(Inq 2.593/DF) – INADMISSIBILIDADE, NESSE PONTO, DA POSTULAÇÃO CAUTELAR – CIR-
CUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE O PARLAMENTAR DE PRESIDIR A CASA LEGISLATIVA QUE 
DIRIGE – A QUESTÃO DA APLICABILIDADE E DO ALCANCE DA NORMA INSCRITA NO ART. 
86, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO QUE CONCERNE AOS SUBSTITUTOS EVENTUAIS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, art. 80) – CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE DETER-
MINA O AFASTAMENTO PREVENTIVO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM HIPÓTESE DE 
INSTAURAÇÃO, CONTRA ELE, DE PROCESSO DE ÍNDOLE POLÍTICO-ADMINISTRATIVA (“IM-
PEACHMENT”) OU DE NATUREZA PENAL (CF, art. 86, § 1º) – SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO 
QUE TAMBÉM ATINGE OS SUBSTITUTOS EVENTUAIS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 
DA UNIÃO (PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PRESIDENTE DO SENADO FEDE-
RAL E PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), SE E QUANDO CONVOCADOS A 
EXERCER, EM CARÁTER INTERINO, A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – INTERDIÇÃO PARA 
O EXERCÍCIO INTERINO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA QUE, NO ENTANTO, NÃO OBSTA 
NEM IMPEDE QUE O SUBSTITUTO EVENTUAL CONTINUE A DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE 
CHEFIA QUE TITULARIZA NO ÓRGÃO DE ORIGEM – REFERENDO PARCIAL DA DECISÃO DO 
RELATOR (MINISTRO MARCO AURÉLIO), DEIXANDO DE PREVALECER NO PONTO EM QUE 
ORDENAVA O AFASTAMENTO IMEDIATO DO SENADOR RENAN CALHEIROS DO CARGO DE 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL. – Os substitutos eventuais do Presidente da República – o Pre-
sidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal (CF, art. 80) – ficarão unicamente impossibilitados de exercer, em caráter interino, a Chefia do 
Poder Executivo da União, caso ostentem a posição de réus criminais, condição que assumem somente 
após o recebimento judicial da denúncia ou da queixa-crime (CF, art. 86, § 1º, I). – Essa interdição, 
contudo – por unicamente incidir na hipótese estrita de convocação para o exercício, por substituição, 
da Presidência da República (CF, art. 80) –, não os impede de desempenhar a Chefia que titularizam no 
órgão de Poder que dirigem, razão pela qual não se legitima qualquer decisão que importe em afasta-
mento imediato de tal posição funcional em seu órgão de origem. – A “ratio” subjacente a esse entendi-
mento (exigência de preservação da respeitabilidade das instituições republicanas) apoia-se no fato de 
que não teria sentido que os substitutos eventuais a que alude o art. 80 da Carta Política, ostentando a 
condição formal de acusados em juízo penal, viessem a dispor, para efeito de desempenho transitório do 
ofício presidencial, de maior aptidão jurídica que o próprio Chefe do Poder Executivo da União, titular 
do mandato, a quem a Constituição impõe, presente o mesmo contexto (CF, art. 86, § 1º), o necessário 
afastamento cautelar do cargo para o qual foi eleito.” Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 402. Plenário. Relator(a) p/ Acórdão Celso 
de Mello. Julgado em 07 de dezembro de 2016. Publicado em 29 de agosto de 2018.
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Segundo restou decidido cautelarmente pelo colegiado do Supremo 
Tribunal Federal, o recebimento de denúncia contra os Presidentes das Casas do 
Poder Legislativo ou mesmo do Supremo Tribunal Federal não implica imediato 
afastamento da função de chefia desses Poderes, mas, de outro lado, a regra cons-
tante do art. art. 86, § 1º, I, da Constituição constitui causa de impedimento jurí-
dico para que exerçam, em caráter interino, o cargo de Presidente da República.  

Exatamente na mesma linha aqui defendida, reconhece-se que o 
conteúdo normativo da regra que estabelece a sucessão presidencial é aplicável 
desde que não haja nenhum impedimento, de ordem jurídica ou fática, ao agente 
político chamado à sucessão.

Feita essa análise da norma contida no art. 80 da Constituição, passa-
-se à análise da inelegibilidade relativa dos chefes do Poder Executivo.

3. Inelegibilidade funcional. Regra da desincompatibilização. Chefes do Po-
der Executivo

Ao dispor sobre a soberania popular, a Constituição Federal esta-
belece as condições para o exercício ativo e passivo dos direitos políticos. São 
regras para alistamento e para elegibilidade, respectivamente. A elegibilidade se 
refere às condições para concorrer a um mandato eletivo. Consiste no direito de 
postular a designação pelos eleitores a um mandato político no Legislativo ou 
no Executivo (SILVA, 2006, p. 224).

No sistema brasileiro, ser eleitor é requisito necessário, mas não sufi-
ciente para ser eleito. Há que se preencher condições específicas de elegibilidade 
e não incidir em condições de inelegibilidade, ou seja, impedimentos constitu-
cionais ou legais à capacidade eleitoral passiva. 

As inelegibilidades destinam-se a preservar a normalidade e a le-
gitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou da mídia 
ou o abuso de poder político no exercício de cargo público (SILVA, 2006, p. 
228), desequilibrando a igualdade de oportunidades aos concorrentes a car-
go eletivo. Visam também proteger a probidade e a moralidade no exercício 
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de cargo público a partir da consideração da vida pregressa dos cidadãos 
(suspensão dos direitos políticos, condenação criminal ou por ato de im-
probidade administrativa, cassação do mandato etc.). São doutrinariamente 
classificadas em absolutas (quaisquer cargos eletivos) ou relativas (cargos 
eletivos específicos).

A Constituição Federal estabelece que os Chefes do Poder Execu-
tivo federal, estadual, distrital e municipal devem renunciar aos respectivos 
cargos para concorrerem a outros cargos eletivos até seis meses antes do plei-
to (art. 14, § 6º9). Trata-se de hipótese de inelegibilidade relativa funcional, 
que tem como objetivo evitar a utilização do poder político, da mídia e econô-
mico decorrente do exercício do cargo máximo do Poder Executivo para a con-
corrência a outro cargo eletivo (do Poder Legislativo ou do Poder Executivo 
de outro ente federado). A regra constitucional determina, então, que o titular 
do cargo deve se desincompatibilizar, ou seja, se desvencilhar a termo da 
situação de inelegibilidade. 

Igual determinação se reproduz no art. 1º, § 1º, da Lei Complemen-
tar nº 64/1990.10 

Segundo interpretação prevalecente, esse impedimento aplica-se 
tanto aos titulares eleitos para o cargo de Presidente, Governador ou Prefeito 
quanto àqueles que o tenham sucedido ou substituído, nos termos do art. 80 da 
Constituição Federal. De fato, o Tribunal Superior Eleitoral, ao decidir a Consul-
ta nº 117/DF, editou a Resolução nº 19.537, de 30 de abril de 1996, consolidando 
esse entendimento: 

PRESIDENTE DE CÂMARA DE VEREADORES E 
PRESIDENTE DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 
ELEGIBILIDADE. Como exercentes de funções legis-

9  “Art. 14 [...] § 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Esta-
do e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do 
pleito.”

10  “Art. 1º São inelegíveis: [...] § 1° Para concorrência a outros cargos, o Presidente da República, os Gover-
nadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 
(seis) meses antes do pleito.”
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lativas, estão dispensados da desincompatibilização para 
concorrerem a qualquer cargo eletivo, salvo se, nos seis 
meses anteriores ao pleito, houverem substituído ou, 
em qualquer época, sucedido o respectivo Titular do 
Poder Executivo (CF, art. 14, § 5º, in fine). Inexistên-
cia, tanto na Constituição Federal de 1988, quanto na 
Lei de Inelegibilidades (Lei Complementar nº 64, de 18 
de maio de 1990), de restrição à plena elegibilidade dos 
titulares de cargos legislativos, sem necessidade de de-
sincompatibilização, nos três níveis de Poder (federal, 
estadual e municipal). 

Também a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar 
o RE 345.822-1/SP, de Relatoria do Ministro Carlos Velloso, reafirmou o po-
sicionamento do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que o Presidente de 
Câmara Municipal que substitui ou sucede a Prefeito nos seis meses anteriores 
à eleição se torna inelegível para o cargo de vereador. Eis a ementa do julgado:

CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. INELEGIBILI-
DADE: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: 
CANDIDATURA A VEREADOR. CF, art. 14, § 6º. I – 
Presidente da Câmara Municipal que substitui ou sucede 
o Prefeito nos seis meses anteriores ao pleito é inelegível 
para o cargo de vereador. CF, art. 14, § 6º. II – Inapli-
cabilidade das regras dos §§ 5º e 7º do art. 14, CF. III – 
RE conhecido, mas provido. (RE 345.822, rel. min. Carlos 
Velloso, j. 18-11-2003, 2ª T, DJ de 12-12-2003.) 

Nos fundamentos da decisão, o Ministro Relator limita-se a analisar 
a situação em que o Presidente da Câmara sucede ao Chefe do Poder Executi-
vo, assumindo definitivamente o cargo. Nessa hipótese, impõe-se, para fins de 
desincompatibilização, a renúncia ao cargo nos seis meses anteriores ao pleito. 
Não se enfrenta claramente a hipótese de substituição (assunção temporária do 
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cargo) e qual seria a solução normativa adequada para os casos em que a subs-
tituição ocorre nos seis meses anteriores ao pleito, já que incide a obrigação 
de desincompatibilização. Estaria o Presidente de órgão do Poder Legislativo 
obrigado a assumir o cargo, prejudicando a sua candidatura, ou a inelegibilidade 
relativa constitui impedimento jurídico legítimo a justificar o chamamento da 
autoridade subsequente na linha sucessória?

Esse aspecto, que nos parece fundamental, não foi abordado no acór-
dão. Brevemente, refutou-se a aplicação dos §§ 5º e 7º do art. 14 ao caso con-
creto, sob o argumento de que a reeleição de que tratam tais dispositivos é para 
cargo de Chefe do Poder Executivo, não sendo aplicável à reeleição de cargos 
do Poder Legislativo.

Há que se reconhecer, não obstante, que a aplicação analógica do § 
5º11 e da parte final do § 7º12 do art. 14 da Constituição (tese recursal) oferece 
uma resposta normativa, extraída do próprio texto constitucional, no sentido de 
viabilizar a reeleição da autoridade do Poder Legislativo que assume tempora-
riamente a chefia do Poder Executivo nos seis meses anteriores ao pleito, desde 
que se trate de candidatura para o mesmo cargo no Poder Legislativo. 

No âmbito do Poder Executivo, o Tribunal Superior Eleitoral, por 
meio da Consulta nº 689/DF,13 já se manifestou no sentido de que o vice incorre 
11  “Art. 14 [...] § 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Pre-

feitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um 
único período subsequente. (Redação da EC 16/1997)”

12  “Art. 14 [...] § 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consangüí-
neos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado 
ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses ante-
riores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.”

13  “Consulta. Vice candidato ao cargo do titular. 1.Vice-presidente da República, vice-governador de Esta-
do ou do Distrito Federal ou vice-prefeito, reeleito ou não, pode se candidatar ao cargo do titular, mesmo 
tendo substituído aquele no curso do mandato. 2.Se a substituição ocorrer nos seis meses anteriores ao 
pleito, o vice, caso eleito para o cargo do titular, não poderá concorrer à reeleição. 3.O mesmo ocorrerá 
se houver sucessão, em qualquer tempo do mandato. 4.Na hipótese de o vice pretender disputar outro 
cargo que não o do titular, incidirá a regra do art. 10, § 2°, da Lei Complementar n° 64, de 1990. 5.Caso o 
sucessor postule concorrer a cargo diverso, deverá obedecer ao disposto no art. 14, § 60, da Constituição 
da República.” Tribunal Superior Eleitoral. Consulta n° 689/DF. Resolução n° 20.889. Relator Ministro 
Fernando Neves. Publicado em 14 de dezembro de 2001.  No mesmo sentido: “REELEIÇÃO - VICE 
QUE HAJA ASSUMIDO O CARGO DO TITULAR PARA CUMPRIR O RESTANTE DO MANDATO 
—FICÇÃO JURÍDICA. A teor do disposto no § 50 do artigo 14 da Constituição Federal, aquele que 
haja sucedido ou substituído o titular no curso de mandato, completando-o, apenas tem aberta a pos-
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na hipótese de inelegibilidade prevista no § 6º do art. 14 da Constituição Federal 
caso pretenda a recondução ao cargo de vice e tenha sucedido ou substituído o 
titular nos seis meses anteriores ao pleito. E, sob a mesma lógica, consolidou 
entendimento de que o vice, caso pretenda a eleição para o cargo de Chefe do 
Poder Executivo, fica dispensado da desincompatibilização, embora aplicável 
o § 5º do art. 14 da Constituição, tratando-se o seu mandato, caso eleito, como 
reeleição (como segundo mandato, vedando-se um terceiro).14 A Corte eleitoral, 
neste particular, reafirma o posicionamento consolidado do Supremo Tribunal 
Federal sobre a matéria.15 

sibilidade de uma única eleição direta e específica, tomado o fenômeno da sucessão ou da substituição 
como decorrente de verdadeira eleição para o cargo.” Tribunal Superior Eleitoral. Consulta n° 1.1961DF. 
Resolução n° 22.177. Relator Ministro Marco Aurélio. Publicado em 11 de abril de 2006. 

14  AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. 
ELEIÇÕES 2008. VICE-PREFEITO. SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR. PRIMEIRO MANDATO. REE-
LEIÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO-PROVIMENTO. 1. Vice-prefeito que substitui ou sucede o prefeito 
nos últimos seis meses do primeiro mandato pode se candidatar ao cargo de titular do executivo, no 
pleito subseqüente, sendo considerado candidato à reeleição, conforme disposto no § 5º, do art. 14 da 
Constituição Federal. Precedentes: Consulta nº 1.541, Rel. e. Min Caputo Bastos, DJ de 24.4.2008; Cta 
nº 1.481, Rel. e. Min. Ari Pargendler, DJ de 29.4.2008; Cta nº 1.179, Rel. e. Min. Gilmar Mendes, DJ de 
13.3.2006. 2. Agravo regimental não provido. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral nº 
29792. Relator Felix Fischer. Julgado e publicado 29 de setembro de 2008.

15  “CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. VICE-PREFEITO QUE OCUPOU O CARGO DE PREFEITO POR 
FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO DO TITULAR. REGISTRO DE 
CANDIDATURA A UMA TERCEIRA ASSUNÇÃO NA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 
IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do § 5º do art. 14 da Constituição Federal, “os Prefeitos e quem os houver su-
cedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subseqüente”. Agravo 
regimental desprovido.” Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Agravo Regimental no Recurso Extraor-
dinário nº 464277. Relator Ministro Carlos Britto. Julgado em 09 de outubro de 2007. Publicado em 04 de abril 
de 2008.  No mesmo sentido: “CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. VICE-GOVERNADOR ELEITO DUAS 
VEZES CONSECUTIVAS: EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR POR SUCESSÃO DO TITULAR: 
REELEIÇÃO: POSSIBILIDADE. CF, art. 14, § 5º. I. - Vice-governador eleito duas vezes para o cargo de vice-
-governador. No segundo mandato de vice, sucedeu o titular. Certo que, no seu primeiro mandato de vice, teria 
substituído o governador. Possibilidade de reeleger-se ao cargo de governador, porque o exercício da titularidade 
do cargo dá-se mediante eleição ou por sucessão. Somente quando sucedeu o titular é que passou a exercer o 
seu primeiro mandato como titular do cargo. II. - Inteligência do disposto no § 5º do art. 14 da Constituição 
Federal. III. - RE conhecidos e improvidos.” Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Recurso Extraordinário 
nº 366488. Relator Ministro Carlos Velloso. Julgado em 04 de outubro de 2005. Publicado em 28 de outubro de 
2005. E também: “Alegação de inconstitucionalidade a) da interpretação dada ao § 5º do art. 14 da Constituição, 
na redação da EC 16/1997, ao não exigir a renúncia aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito, para 
o titular concorrer à reeleição (...). Na redação original, o § 5º do art. 14 da Constituição era regra de inelegibilida-
de absoluta. Com a redação resultante da EC 16/1997, o § 5º do art. 14 da Constituição passou a ter a natureza de 
norma de elegibilidade. Distinção entre condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade. Correlação entre 
inelegibilidade e desincompatibilização, atendendo-se esta pelo afastamento do cargo ou função, em caráter de-
finitivo ou por licenciamento, conforme o caso, no tempo previsto na Constituição ou na Lei de Inelegibilidades. 
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A distinção entre substituição e sucessão do titular no cargo assume 
significativa relevância no âmbito do direito eleitoral e pode ser um vetor in-
terpretativo para a questão posta, uma vez que o § 6º do art. 14 da Constituição 
refere-se à obrigatoriedade de renunciar ao cargo de Presidente, Governador e 
Prefeito. Nas hipóteses de substituição (temporária) do titular do Poder Execu-
tivo, não se há cogitar de possibilidade jurídica de renúncia ao cargo, do que se 
poderia concluir razoavelmente pela inaplicabilidade do dever de desincompati-
bilização para os casos de substituição.  

Não é, entretanto, o posicionamento até o momento adotado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal. 

Para os Presidentes de órgão do Poder Legislativo, o que se tem 
como consolidado é que essas autoridades16 incorrem na hipótese de inelegibili-
dade prevista no § 6º do art. 14 da Constituição Federal caso substituam o Chefe 
do Poder Executivo nos seis meses anteriores ao pleito. 

E, tendo qualquer deles a pretensão de recondução ao mandato 
parlamentar, como conciliar as duas obrigações impostas pelo texto cons-
titucional: assumir temporariamente o cargo de Presidente da República e 
renunciar ao mesmo cargo?

Não se tratando, no § 5º do art. 14 da Constituição, na redação dada pela EC 16/1997, de caso de inelegibilidade, 
mas, sim, de hipótese em que se estipula ser possível a elegibilidade dos chefes dos Poderes Executivos, federal, 
estadual, distrital, municipal e dos que os hajam sucedido ou substituído no curso dos mandatos, para o mes-
mo cargo, para um período subsequente, não cabe exigir-lhes desincompatibilização para concorrer ao segun-
do mandato, assim constitucionalmente autorizado. Somente a Constituição poderia, de expresso, estabelecer o 
afastamento do cargo, no prazo por ela definido, como condição para concorrer à reeleição prevista no § 5º do art. 
14 da Lei Magna, na redação atual. Diversa é a natureza da regra do § 6º do art. 14 da Constituição, que disciplina 
caso de inelegibilidade, prevendo-se, aí, prazo de desincompatibilização. A EC 16/1997 não alterou a norma do § 
6º do art. 14 da Constituição. Na aplicação do § 5º do art. 14 da Lei Maior, na redação atual, não cabe, entretanto, 
estender o disposto no § 6º do mesmo artigo, que cuida de hipótese distinta. A exegese conferida ao § 5º do art. 
14 da Constituição, na redação da EC 16/1997, ao não exigir desincompatibilização do titular para concorrer 
à reeleição, não ofende o art. 60, § 4º, IV, da Constituição, como pretende a inicial, com expressa referência ao 
art. 5º, § 2º, da Lei Maior. Não são invocáveis, na espécie, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 
da isonomia ou do pluripartidarismo, para criar, por via exegética, cláusula restritiva da elegibilidade prevista 
no § 5º do art. 14 da Constituição, na redação da EC 16/1997, com a exigência de renúncia seis meses antes do 
pleito, não adotada pelo constituinte derivado.” Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 1.805. Relator Ministro Néri da Silveira. Julgado em 26 de março de 1998. Publicado em 
14 de novembro de 2003. 

16  No caso do Presidente do Supremo Tribunal Federal, caso venha a concorrer a cargo eletivo, deverá 
pedir exoneração do cargo de Ministro e filiar-se a partido político, nos termos da legislação eleitoral, de 
modo que não mais estaria na Presidência da Corte no período de desincompatibilização. 
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Na prática, essas autoridades têm procurado agendar viagens oficiais 
em período coincidente ao da viagem oficial do Presidente da República, para 
evitar incorrer na hipótese de inelegibilidade. Ocorre que a viagem oficial, quan-
do utilizada com o propósito de afastar a inelegibilidade, caracteriza desvio de 
finalidade e pode não se coadunar com o interesse público. 

A antinomia entre as normas do art. 80 e do art. 14, § 6º, da Constitui-
ção Federal deve ser resolvida no âmbito do próprio sistema jurídico-constitucional, 
buscando-se uma resposta lícita e razoável, seja a partir de critérios tradicionais de 
interpretação de normas, seja pelo auxílio de princípios de interpretação constitucional. 

4. Linha sucessória versus inelegibilidade relativa funcional. Antinomia. Nor-
mas constitucionais. Critérios de interpretação. Princípios interpretativos

O ordenamento jurídico pretende-se um conjunto normativo coeren-
te e harmônico. Apesar das conhecidas dificuldades do processo hermenêutico, 
a interpretação das normas tem como objetivo a extração de sentidos conciliató-
rios e compatíveis entre si, eliminando-se, sempre que possível, as antinomias. 
Segundo Carlos Maximiliano (2010, p. 110):

Não raro, à primeira vista duas expressões se contradizem; 
porém, se as examinarmos atentamente (subtili animo), 
descobrimos o nexo oculto que as concilia. É quase sempre 
possível integrar o sistema jurídico; descobrir a correlação 
entre as regras aparentemente antinômicas (2).
Sempre que se descobre uma contradição, deve o herme-
neuta desconfiar de si; presumir que não compreendeu bem 
o sentido de cada um dos trechos ao parecer inconciliáveis, 
sobretudo se ambos se acham no mesmo repositório (3). In-
cumbe-lhe preliminarmente fazer tentativa para harmonizar 
os textos; a este esforço ou arte os Estatutos de Coimbra, de 
1772, denominavam Terapêutica Jurídica (4).

Partindo-se de tal premissa básica para todo processo interpre-
tativo, há que se buscar nas normas em questão um conteúdo normativo 
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compatível e que permita não apenas a coexistência dessas normas, mas a 
sua máxima eficácia. 

Sob essa perspectiva, e tomando-se como base o conflito aparente 
das normas constitucionais que dispõem sobre a linha sucessória presidencial e 
as inelegibilidades, há que se encontrar um critério hermenêutico capaz de har-
monizá-las. Ou a inelegibilidade relativa funcional não incide especificamente 
para o caso da linha sucessória presidencial ou a substituição do Presidente da 
República não pode ensejar o impedimento eleitoral.

Como o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal 
possuem jurisprudência no sentido de que a substituição do Presidente da Repú-
blica em decorrência da linha sucessória viola a regra da desincompatibilização 
prevista para os Chefes do Poder Executivo, parte-se da premissa de que tais 
Cortes adotaram critério interpretativo que refuta a especialidade da regra da 
linha sucessória em face da inelegibilidade relativa funcional. Privilegia-se o 
bem jurídico a ser tutelado com as incompatibilidades em matéria eleitoral (cri-
tério finalístico), evitando-se que os poderes inerentes ao cargo de Presidente 
assegurem vantagem competitiva às autoridades que figuram na linha sucessória 
presidencial em relação aos demais candidatos, ainda que se trate de assunção 
temporária (e por vezes muito breve) da cadeira presidencial. 

Resta concluir, então, que a regra da inelegibilidade relativa fun-
cional, com a consequente obrigação de desincompatibilização, constitui causa 
jurídica legítima e suficiente para obstar a assunção temporária da Presidência da 
República pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo, quando candidatos 
à recondução ao mandato parlamentar.

Isso porque, conforme já exposto, o conteúdo normativo do art. 80 da 
Constituição Federal já contempla a possibilidade de impedimento dos destinatários 
da regra e já antecipa a solução jurídica (o chamamento do subsequente na linha su-
cessória). Esse impedimento pode se referir a qualquer causa, de natureza fática ou 
jurídica, que impossibilite o destinatário de exercer as atribuições do cargo.



132

GABRIELLE TATITH PEREIRA   

REVISTA DA ADVOCACIA DO PODER LEGISLATIVO

E, como visto acima, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que 
o recebimento de denúncia contra os Presidentes das Casas do Poder Legislativo 
ou do Supremo Tribunal Federal  constitui causa de impedimento jurídico para 
que os titulares desses cargos assumam a Presidência da República, ainda que 
temporariamente, em face do disposto no art. 86, § 1º, inciso I, da Constituição. 

O mesmo critério interpretativo deve ser aplicado quanto à inelegi-
bilidade relativa funcional. 

Tendo em vista que as inelegibilidades constituem causa de impe-
dimento em matéria eleitoral, de status constitucional e legal, não há funda-
mento jurídico para que o intérprete deixe de considerar que as inelegibilidades 
relativas são causa legítima de impedimento dos Presidentes do Poder Legislati-
vo, capaz de afastar o dever de substituição do Presidente da República nos seis 
meses anteriores ao pleito. E esse impedimento deve ser expressamente comu-
nicado à Presidência da República, sem que caracterize violação ao comando 
constitucional que estabelece a linha sucessória presidencial.

Essa conclusão decorre de uma interpretação sistemática das 
normas constitucionais aplicáveis, as quais somente podem ter extraído o seu 
sentido e efetividade quando analisadas no conjunto de normas pertinentes a 
determinada matéria, de modo a assegurar unicidade e coerência ao sistema 
jurídico. Veja-se que:

O elemento sistemático, que opera considerando os ele-
mentos gramatical e lógico, consiste na pesquisa do sen-
tido e alcance das expressões normativas, considerando-
-as em relação a outras expressões contidas na ordem 
jurídica, mediante comparações. O intérprete, por este 
processo, distingue a regra da exceção, o geral do par-
ticular. A natureza da norma jurídica revela-se também 
pelo elemento sistemático. O estudo leva à conclusão se 
a norma jurídica é cogente ou dispositiva, principal ou 
acessória, comum ou especial. (NADER, 2011, p. 278) 
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A sistematicidade exigida das normas constitucionais não autoriza 
que a interpretação de uma norma suprima a eficácia de outra ou produza resulta-
do ilógico ou destituído de razoabilidade. Ao contrário, a interpretação sistemáti-
ca pretende que as normas consideradas sejam interpretadas com o maior alcan-
ce possível para que delas se extraia um conteúdo normativo mínimo e coerente.

Da mesma forma, a interpretação teleológica visa extrair da norma 
os fins por ela colimados, mais especificamente os bens jurídicos, os interesses 
ou valores que se quer proteger.

A interpretação das normas constitucionais à luz do princípio da 
unidade da Constituição também conduz ao resultado de se interpretar as nor-
mas constitucionais como integrantes de um sistema coerente, de modo a afastar 
contradições. Pressupõe-se a racionalidade do constituinte, mais como ponto de 
partida metodológico do que como hipótese empírica, de modo a que o intérprete 
se utilize de variados recursos argumentativos no sentido de encontrar soluções 
que harmonizem tensões entre normas constitucionais (MENDES et BRANCO, 
2011, p. 106-107). 

Esse importante princípio da interpretação constitucional fundamen-
tou o julgamento do RE nº 344.882/BA, em que se discutia a elegibilidade de 
candidato a chefe do executivo municipal que pretendia suceder o cônjuge (art. 
14, § 7º, da CF) em face da EC nº 16/97, que alterou o § 5º do art. 14 para per-
mitir uma reeleição do titular do mesmo cargo. Concluiu-se que, se ao titular é 
possível uma recondução ao cargo de chefe do executivo, a causa de inelegibi-
lidade que visa evitar o continuísmo familiar somente teria sentido se aplicável 
ao segundo mandato consecutivo do titular, para afastar um terceiro mandato de 
cônjuge ou parente até o segundo grau. 

Nesse sentido, considerar a inelegibilidade relativa funcional pre-
vista no art. 14, § 6º, da Constituição Federal como causa jurídica legítima de 
impedimento à assunção temporária do cargo presidencial não suprime a eficácia 
da norma que estabelece a linha sucessória, já que o subsequente será conduzido 
ao cargo, e ao mesmo tempo assegura plena efetividade à obrigação de desin-
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compatibilização e, consequentemente, à finalidade de prevenir abuso de poder 
político, poder da mídia e poder econômico nas eleições.

Trata-se de interpretação que resolve adequadamente a aparente an-
tinomia de normas constitucionais e evita a utilização de causas de impedimento, 
como a missão oficial no exterior, com possível desvio de finalidade.

Essa questão é extremamente relevante aos Presidentes do Poder 
Legislativo, uma vez que, a depender do posicionamento adotado pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral, a sucessão presidencial temporária (substituição) 
pode inviabilizar a candidatura a um mandato parlamentar subsequente. 

Uma possibilidade de formar precedente sobre o tema é o ajuizamento 
de ação declaratória de constitucionalidade (ADC) pelas Mesas da Câmara dos 
Deputados ou do Senado Federal, a fim de que o Supremo Tribunal Federal confira 
às normas constitucionais do art. 14, § 6º, e art. 80 interpretação no sentido de que 
a inelegibilidade relativa funcional constitui impedimento jurídico legítimo – e 
constitucionalmente resguardado – à assunção do cargo de Presidente da Repúbli-
ca, a ensejar o chamamento da autoridade subsequente prevista na Constituição, 
sem que tal configure violação à linha sucessória presidencial.

Outra possibilidade é a realização de consulta à Justiça Eleitoral, nos 
termos do art. 23, inc. XII, do Código Eleitoral, a fim de que o Tribunal Superior 
Eleitoral oriente a aplicação dos dispositivos em questão, especialmente em face 
de entendimento já consolidado por meio da Consulta nº 117/DF, que resultou na 
edição da Resolução nº 19.537, de 30 de abril de 1996.

5. Conclusão
Este artigo sustenta que há um conflito aparente das regras consti-

tucionais que dispõem sobre a sucessão presidencial e sobre a inelegibilidade 
relativa funcional. Em primeiro lugar, porque o conteúdo normativo do art. 80 
da Constituição Federal já contempla possíveis causas de impedimento dos des-
tinatários da regra e já estabelece a consequência jurídica decorrente, ou seja, o 



135REVISTA DA ADVOCACIA DO PODER LEGISLATIVO

SUCESSÃO PRESIDENCIAL EM ANO ELEITORAL E A INELEGIBILIDADE 
DOS PRESIDENTES DA CÂMARA E DO SENADO 

chamamento do subsequente na linha sucessória. 
Em segundo lugar, porque a inelegibilidades constituem causa de 

impedimento em matéria eleitoral, previstas tanto na Constituição quanto na le-
gislação especial, devendo ser (portanto) consideradas como causa legítima de 
impedimento para o chamamento à sucessão presidencial. 

Considerando os argumentos lançados, propõe-se resolver a anti-
nomia entre o art. 80 e o art. 14, § 6º, da Constituição Federal mediante in-
terpretação que considere a inelegibilidade relativa funcional causa jurídica 
de impedimento à assunção do cargo de Presidente da República, a ensejar 
o chamamento da autoridade subsequente prevista na Constituição Federal, 
sem que tal configure violação à linha sucessória presidencial, desde que o 
impedimento seja formalmente comunicado à Presidência da República pela 
autoridade impedida. 
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EMPIRICAL SENSITIVITY OR PROCEDURAL IDEALIZATION:
SOME PROBLEMS OF THE RATIONALITY PROVIDED BY THE 

HABERMASIAN THEORY 

Abstract: We can envisage that as opposed to being an emancipatory attempt, 
the discursive rationality can become a theory that cloister the rationality deve-
lopment possibilities. This paper aims to expose a set of paradoxes within this 
theory regarding rationality.

Keywords: HABERMAS. Criticism. Rationality.

1. Introdução
Analisar as teses levantadas por HABERMAS na defesa de uma ra-

cionalidade comunicativa a partir de uma exigência de coerência não é empreen-
dimento fácil. Em primeiro lugar, temos que dar conta da maleabilidade que 
apresenta o autor ao longo de sua produção intelectual. 

Nesse sentido, não negligenciamos, por exemplo, o movimento de 
aproximação entre HABERMAS e posturas pragmáticas que apontam para cer-
tas concessões, como também não podemos desconsiderar as divergências que 
o separam de seu companheiro Karl-Otto Apel na teorização da ética discursiva. 
Em relação a este último, observa-se que HABERMAS não compartilha de seu 
apriorismo em relação à comunidade de comunicação no sentido de considerar 
suas condições como imunes às alterações históricas1. 

1 HABERMAS discorda de Apel por considerar que não é de modo algum óbvio que as regras que são 
inevitáveis no interior dos discursos também possam reclamar validez para a regulação do agir fora das 
argumentações. Assim considera que mesmo que os participantes da argumentação estivessem forçados 
a fazer pressuposições de conteúdo normativo - como tratarem-se cooperativamente em busca de uma 
pretensão de validade (correção) para os enunciados normativos análoga à verdade, argumentarem com 
sinceridade e responsabilidade como iguais na discussão - ainda assim, essas exigências não poderiam 
ser entendidas como exigências postas para o agir de forma geral. Demais disso, HABERMAS se mostra 
mais cauteloso que Apel e até acha desnecessária a fundamentação última transcendental-pragmática 
da ética que está implicada no princípio da universalização, de conteúdo moral e não apenas formal. 
HABERMAS considera que a obstinação de Apel pela fundamentação última da ética discursiva leva-o 
a incorrer no mesmo erro do modelo racional da filosofia da consciência por considerar como um fato 
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Consideramos, no entanto, que estas inclinações não garantem coerên-
cia a seu projeto, situando a racionalidade discursiva numa zona híbrida de difícil 
compatibilização entre idealismo e empirismo, que não aposta abertamente em 
nenhuma das alternativas e nem parece querer recusá-las. Por outro lado, vislum-
bramos a possibilidade da realização dos “nobres ideais” emancipadores que inspi-
ram o traçado de uma razão comunicativa estar, paradoxalmente, sendo ofuscada. 

Ocorre que a existência de um traço normativista na teoria de 
HABERMAS nega status de racionalidade a outros aspectos da prática comuni-
cativa, que podem, por outros caminhos que não o do consenso, contribuir para 
novas objetivações includentes do que se entende por mundo compartilhado. 
Ao lado do risco de se estar negligenciando aspectos reais da comunicação, que 
não podem ser antecipadamente classificados como perniciosos à discussão pú-
blica, temos que as exigências normativas propostas por HABERMAS podem 
demonstrar-se representativas de uma racionalidade irrealizável, uma racionali-
dade que, entendida como guia ou princípio regulativo, tampouco garante alcan-
çar os objetivos propostos.

Discute-se, ainda, a possibilidade de abandono do paradigma da filo-
sofia da consciência conforme é reivindicado por HABERMAS. A partir de um 
ponto de vista crítico em relação às consequências do projeto racional kantiano, 
podemos inquirir até que ponto a racionalidade discursiva realmente evita as 
consequências indesejáveis da idealização, a partir da substituição da consciên-
cia pela comunidade de comunicação.

Por outro lado, é possível criticar-se, igualmente, o abandono dos 
estudos relacionados à subjetividade empreendido por HABERMAS no afã de 
privilegiar o critério da linguagem. Isso porque ele não considera pesquisas em-
píricas ou históricas e, ao mesmo tempo, afirma uma responsabilização para os 

inquestionável a maneira de pensar o mundo dos sujeitos cognoscentes, à qual deve se reservar o direito 
de mudar um dia. Se, no entanto, teoricamente, HABERMAS parece relativizar a cogência da comuni-
dade a priori  de comunicação para a compreensão da dinâmica da argumentação, por outro lado, pa-
rece guardar essa possibilidade de alteração para um futuro improvável, uma vez que afirma não existir 
nenhuma forma de vida sociocultural que não se encontre, ainda que implicitamente orientada para o 
prosseguimento do agir comunicativo com meios argumentativos. (HABERMAS, Jürgen. Consciência 
moral e agir comunicativo. Tempo Brasileiro: Rio de Janeiro: 1989, p.110-123.)
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atores da comunidade de comunicação, cujo lugar do assento não parece ficar 
claro. Nesse sentido, se até a fundamentação mentalista de fundamentação resta 
abandonada, pode vislumbrar-se um esvaziamento nos fundamentos da pesquisa.

2. A tentativa de eliminar a influência da hierarquia na argumentação e o pa-
radoxal desenvolvimento de um modelo que prestigia a autoridade acadêmica

Já em seu trabalho “Mudança Estrutural da Esfera Pública”2, um de seus 
textos mais antigos, HABERMAS defende uma esfera pública dotada de racionali-
dade crítica que ostentaria o privilégio da racionalidade com expurgação do status 
ou da influência da autoridade. Esta teria como característica ser o domínio próprio 
para a discussão de problemas de interesse da comunidade e essa discussão seria 
levada a cabo através da análise racional do objeto-tema da discussão entre atores 
bem educados para ouvir e avaliar dessa forma os posicionamentos recíprocos. 

No entanto, podemos também criticar o próprio elenco de regras 
concernente à pragmática universal, identificador das bases para a ação comuni-
cativa, por ser proveniente de instituições acadêmicas que, a seu turno, corres-
pondem a uma teorização de autoridades dos diversos campos de estudos. 

Nesse sentido, ou HABERMAS considera a instituição acadêmica como 
perfeitamente racional, ou ele próprio começa por desrespeitar sua própria contribui-
ção desconsideradora de qualquer instituição exterior à própria meta-instituição do 
jogo de linguagem da comunicação3. Outro ponto problemático atinente à pesquisa 
a respeito do entendimento empreendida por HABERMAS está em que, apesar de 
considerar que o entendimento seja alcançado através da experiência, ele afirma que 
o processo não pode ser investigado através de modelos epistemológicos. Isso para-
doxalmente, acaba por relegar a segundo plano a pesquisa da experiência empírica, 
em benefício da necessidade de universalização das regras.

O caminho apontado por HABERMAS para defender o vínculo com a 
experiência e, ao mesmo tempo, afastar-se da sociologia ou pesquisa histórica pro-
2  In Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984.
3  ROBERTS, Patricia. HABERMAS’s Rational-Critical Sphere and the Problem of Criteria, in BERNARD 

DONALS, Michael F., GLEJZER, Richard R. (Orgs.). Rhetoric in an Antifoundational World. New Ha-
ven/London: Yale University Press, 1998. pp. 174-175.
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priamente ditas é o da psicologia cognitiva. O autor estabelece asserções conside-
rando a universalidade das regras da comunicação, seguindo a explicação do desen-
volvimento das estruturas normativas. O desenvolvimento da cognição individual 
presente nos estudos de Jean Piaget é conectado, sem mais, a uma visão universa-
lizada da história humana, de uma forma que nenhum outro estudo que pudesse se 
referir ao desenvolvimento de crianças não ocidentais é incluído na teorização.

Note-se que mesmo nos trabalhos mais recentes de HABERMAS, 
há um reconhecimento da idealização das condições de justificação, que não 
significaria a consideração de propriedades densas das culturas particularmente 
consideradas, mas consideraria propriedades formais e processuais de práticas 
de justificação em geral, supostas como “difundidas em todas as culturas – em-
bora nem sempre numa forma institucionalizada.”4

Esse caminho é objeto de severas críticas, especialmente pelo seu cará-
ter etnocêntrico, devendo ser na melhor hipótese aplicável a determinada comunidade 
considerada no espaço e no tempo. O fato de tais estudos construtivistas, relacionados a 
uma epistemologia genética, serem alçados à categoria de modelos para racionalidade 
argumentativa, ou serem considerados estágios superiores da possibilidade de reflexão 
e julgamento, abre espaço para que outras práticas culturais sejam consideradas como 
evolutivamente atrasadas ou menos capazes racionalmente.

Demais disso, o grau mais desenvolvido de certas habilidades nem 
sempre pode ser entendido como o mais frequente nas práticas culturais e nem 
mesmo o mais desejável para que lhe seja conferido o status de critério de julga-
mento para a abrangência que envolve todas as práticas comunicativas.

3. Abandono da perspectiva do sujeito
Outro ponto que pode ser problematizado é o paradoxal abandono 

da perspectiva do sujeito. Se por um lado, HABERMAS considera o desenvol-
vimento individual e seus estágios, bem como a teorização dos atos de fala, 
ele acaba por não ser fiel à essa perspectiva quando abandona os estudos 
relacionados à psicologia do sujeito. Devemos apontar para o fato de que o 
4  Verdade e Justificação: Ensaios Filosóficos. São Paulo: Loyola, 2004, p. 254.
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próprio Searle, em sua continuação do projeto de Austin, não abandona os 
estudos sobre intencionalidade por considerá-los implicados em seu interes-
se pela linguagem.

HABERMAS, abandonando o paradigma da filosofia da consciência 
e garantindo sua independência e imunidade às críticas direcionadas à filosofia 
kantiana, irá concentrar-se na linguagem ela mesma. Assim, o espaço reservado 
a qualquer apelo à consciência ou a uma movimentação de cunho interno ou 
subjetivo é expurgado da teorização como se fosse entendido como perturbação 
à racionalidade.

O desgaste do paradigma da filosofia da consciência, calcado no 
sujeito cognoscente, dará ensejo, nas formulações de HABERMAS e APEL, 
a um novo paradigma racional com a transformação da filosofia transcen-
dental tradicional no sentido de uma pragmática linguística ou semiótica 
transcendentais, onde, no lugar do sujeito solitário da consciência, entrará o 
sujeito que argumenta como sócio da comunidade argumentativa ou a própria 
comunidade argumentativa.5

Conforme o novo paradigma da razão discursiva, somente os univer-
sais (Universalien)6 do uso da língua formam uma estrutura anterior aos indiví-
duos, restando superada a crença kantiana, de que no singular de sua consciência 
transcendental, os sujeitos empíricos encontrar-se-iam, de antemão, em estado 
de harmonia. A concepção de que cada indivíduo efetuaria em foro interno o 
teste das máximas de sua ação é substituída pela capacidade de generalização 
de interesses apenas como resultado de um discurso público promovido inter-
subjetivamente. Neste sentido, os conflitos de ação que devem ser solucionados 
consensualmente são encontrados na prática comunicativa cotidiana e não pro-
duzidos pela razão monologicamente.7

5 APEL, Karl-Otto. Rekonstruktion der Vernunft durch Transformation der Transzendentalphilosophie. 
In: Concordia, v. 10, 1986, p. 2.

6 Não se trata da consideração de universais no sentido clássico, mas antes no sentido que se relaciona à 
linguagem, tal como perseguido por Umberto Eco no sentido, p. ex., de «primitivos semiósicos» (ECO, 
1998, p. 131).

7 Moralität und Sittlichkeit: Treffen Hegels Einwände gegen Kant auch auf die Diskursethik zu? In: KUHL-
MANN, Wolfgang. (Org.). Moralität und Sittlichkeit. Frankfurt: Suhrkamp, 1986, pp. 24-25.
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A teoria da linguagem, a partir da concepção da ação comunicativa 
proposta por HABERMAS, não mais se esgota num método de análise ina-
dequado, por traduzir linguagem natural para a lógica, fazendo abstração do 
uso linguístico. Em HABERMAS, a linguagem é forma de ação no real e não 
meramente representação do real, como na tradição clássica. Interpretada como 
objeto socialmente construído, a linguagem reflete a estrutura da interação so-
cial. Neste sentido, ele vai além da noção de “jogo de linguagem” (Sprachspiel)8 
caracterizada por Wittgenstein nas “Investigações Filosóficas” que, a despeito 
de reconhecer que a linguagem só pode ser interpelada a partir de seu uso con-
creto, preocupa-se fundamentalmente em desenvolver um instrumento agudo de 
elucidação, interpretação e análise.9

Trata-se de uma reversão do processo de “implosão da razão prática 
pela filosofia do sujeito”, no qual o reconhecimento da razão manifestada nas 
formas de vida culturais e nas ordens de vida políticas é retomado. A razão não 
se esgota em sua encarnação no sujeito cognoscente, ao contrário do que pregou 
a modernidade.10 

No sentido de criticar a compatibilidade do novo modelo discur-
sivo com as próprias pretensões de HABERMAS, situa-se a provocação de 
Alain Renaut (2004, p. 3-7). Ele argumenta que a pretensão de responsabilida-
de pelas opções e ações, exigiria uma referência ao paradigma da consciência. 
Nesse sentido, ainda que os procedimentos da argumentação nos obrigassem 
a adotar o ponto de vista do outro, seria pelo fato de “eu” não encontrar um 
argumento melhor e aceitar o resultado final da discussão que poderia me res-
ponsabilizar pela escolha. 

A partir do desenvolvimento desse raciocínio, teríamos que reco-
nhecer a existência de um momento monológico no procedimento de aceite dos 
argumentos e não apenas um momento dialógico como quer defender HABER-

8 Como definido por Wittgenstein no parágrafo 7 (WITTGENSTEIN, 1996, p. 29 – 30).
9 MARCONDES, Danilo. Wittgenstein e HABERMAS: filosofia da linguagem em uma perspectiva crítica. 

In: Filosofia, linguagem e comunicação. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 1992, p. 103.
10 Direito e democracia; entre faticidade e validade, v. 1 e 2, Rio de Janeiro : Tempo Brasileiro, 1997, p. 19.
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MAS, de modo que a exclusão do paradigma subjetivo ou da consciência teria 
de ser repensada.

4. Diferença entre consenso contextual e pretensão de entendimento uni-
versalizável

Se partíssemos para um ponto de comparação entre o que postu-
la HABERMAS e os modos de convencimento desenvolvidos por Aristóteles, 
teríamos como expurgados os momentos do ethos e do pathos em favor do lo-
gos, ou de um desenvolvimento não retórico da argumentação, mais puramente 
dialético, como representação do momento de racionalidade. A dialética, no sen-
tido aristotélico, surge como forma do discurso público; além do que, existe um 
otimismo apontando para o consenso que faz com que seja possível se pensar 
como coincidentes o dissenso e a coerção; ou que a coerção seja a base para todo 
desacordo público.11

Assim é que HABERMAS se permite afirmar que o modelo con-
sensual de solução de conflitos através do discurso prático está ameaçado de 
submergir face às ondas do oceano de uma prática social instrumentalizada pela 
violência.12 Critica-se a proposta de um argumento poder ser considerado univer-
salmente válido do ponto de vista racional como sendo uma redução do possível 
entendimento do que seja comunicação à identificação de certas características 
comuns à esfera pública. Isso dar-se-ia de forma a excluir qualquer discurso que 
não siga estas regras da qualidade de discurso argumentativo. 

O consenso não é tomado num sentido que lhe emprestou a sofística, de 
homonoia, de concordância guiada pelo kairos, significando a oportunidade temporal e 
efêmera que coaduna as divergências e as diferenças. Na concordância, tal como vista 
pelos sofistas, há a consideração da corte que se faz ao assentimento alheio, através do 
discurso. Isso sem que haja a consideração de pactos duradouros por serem relaciona-

11 ROBERTS, Patricia. HABERMAS’s Rational-Critical Sphere and the Problem of Criteria, in BERNARD 
DONALS, Michael F., GLEJZER, Richard R.(Orgs.). Rhetoric in an Antifoundational World. New Ha-
ven/London: Yale University Press, 1998, pp. 
172-173.

12  HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Tempo Brasileiro: Rio de Janeiro, 1989, p. 
128.
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dos à verdade ou a uma suposta segurança do consenso por significar o esgotamento 
dos argumentos ou a impossibilidade de justificação de outra solução.

O assentimento sofístico considera a qualidade efêmera de sua 
pacificação de opiniões divergentes, trata-se da consideração do melhor num 
sentido apartado do verdadeiro. O espaço político é relacionado de forma in-
dissociável ao logos, mas não há submissão do logos ao apofântico ou a uma 
irrefutabilidade lógica. Não há submissão da atitude política e discursiva a 
uma verdade científico filosófica. Obviamente pode-se argumentar que a con-
sideração que traz objetividade ao discurso e permite o julgamento deita-se 
na opinião pública. São relevantes o uso, a norma criada pela convivência na 
polis, mas não como objetividade da physis ou relacionada ao desvelamento da 
verdade escondida (aletheia).

Assim, conforme a afirmação de BÁRBARA CASSIN13, um con-
senso de tipo sofistico é o resultado sempre precário de uma operação retórica de 
persuasão, que produz, em cada ocasião, “uma unidade instantânea inteiramente 
feita de dissensos, de diferenças”. Um outro ponto problemático na teorização 
da racionalidade proposta por HABERMAS está em se saber por que a expec-
tativa de aceitação de um argumento como universalmente válido seja superior 
a outras expectativas que podem povoar os estados mentais dos indivíduos, tais 
como expectativas de ira, hipocrisia ou mesmo fadiga.

No sentido de indicar outros motivos para o fim de uma discussão 
que não sejam relacionados à empatia em relação aos motivos dos atores da co-
municação, RORTY irá caracterizar o pragmatismo como uma atitude que des-
considere qualquer forma de defesa de uma convergência externa ao contexto de 
investigação. Segundo RORTY, o que quer que nós ainda estejamos afirmando 
no fim da investigação, seria somente um fenômeno local de curta duração. 

Assim para RORTY, PEIRCE, com seu pragmatismo pioneiro, 
esteve a meio caminho, tendo o mérito de abandonar a mente e estender-se 
para os signos, mas conservando equivocadamente a ideia de que uma dada 

13  CASSIN, Bárbara. O efeito sofístico.São Paulo: Editora 34, 2005, p. 70.
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representação seria verdadeira contanto que correspondesse ao modo de ser 
do mundo. RORTY considera inaceitável a falta de clarificação daquilo que 
PEIRCE consideraria como “fim” do jogo dos que falam, uma vez que o que 
motiva esse fim poderia ser identificado meramente como cansaço ou falta 
de imaginação.14

5. A dificuldade de HABERMAS em considerar os discursos institucionali-
zados como participantes do discurso prático

Em relação à razão discursiva, independentemente de se recorrer a ele-
mentos da filosofia helênica para caracterizar o consenso, observamos a negação dos 
condicionamentos da contingência como instância capaz de se responsabilizar pela 
medida da racionalidade. Há uma pressuposição ou idealização de condições que 
extrapolam o contexto e nos fazem lembrar a construção de uma nova dualidade de 
mundos que se assemelha a tantas outras tentativas encontradiças na filosofia.

Observe-se que, assemelhadamente ao que ocorre com Platão cri-
ticando o kairos e a contingência dos sofistas em prol de um mundo perfeito 
da ideias, HABERMAS dialoga com RORTY ou contesta TOULMIN reivindi-
cando um espaço mais perene para o julgamento racional. Podemos considerar 
exemplificativamente a discussão estabelecida com respeito ao que TOUL-
MIN15 chamará de “campos sociais”, que demandariam tipos distintos de argu-
mentação, caso se tratasse de congressos científicos ou de tribunais de justiça, 
dentre outros auditórios. As argumentações variariam segundo a variação dos 
contextos de ação. Desta forma não haveria falar em força dos argumentos de 
modo geral ou universal, mas antes se entende a força da argumentação como 
dependente de contextos práticos específicos. Deste ponto de vista, as pesqui-
sas envolvendo argumentação produzirão resultados indutivamente, conside-
rando-se os campos sociais e seu funcionamento de forma empírica e conside-
rando-se suas variações históricas.

14 RORTY, Richard. Objetivismo, relativismo e verdade; escritos filosóficos I. Rio de Janeiro: Relume-Du-
mará, 1997, pp. 176-179.

15 Teoria de la acción comunicativa v.Taurus: Madrid, 2003, pp. 55-60.
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Analisando esta teorização, HABERMAS a considera ambígua por 
optar pela análise sociológica e afirma que, por evitar critérios apriorísticos de 
racionalidade, paga o preço do relativismo. TOULMIN é criticado por não apre-
sentar diversas formas de consenso através da pesquisa sociológica e evitar o 
estudo formal da argumentação, que pode ser encontrado na dialética e na retóri-
ca, fazendo entrever que, ainda que os estudos relacionados à retórica não sejam 
encampados pela razão discursiva habermasiana, eles seriam mais desejáveis do 
que a pesquisa empírica, que considera os critérios estabelecidos pelo consenso 
como relacionados a um momento único interno e dependente da organização 
institucional de campos distintos, como direito e moral.

Vislumbramos, neste ponto, além da opção que faz privilegiar pretensões 
universais de validade em detrimento da pesquisa empírico-histórica, a mea culpa de 
HABERMAS em relação à sua própria opção anterior em considerar o direito como 
campo excluído do discurso prático geral. Ocorre que em momento anterior HABER-
MAS entende que as pressões às quais estariam sujeitos os discursos judiciais o trans-
formariam em discurso não racional em termos de suas pretensões universalistas. 

É oportuno aqui lembrar que, apesar de HABERMAS afirmar que 
se convenceu, a partir de uma obra de ROBERT ALEXY, datada de 1978, de 
que o discurso jurídico, apesar de todos seus limites institucionais, se deve 
entender como um caso especial do discurso prático geral, sua posição mais 
ou menos recente, que considera as interpretações construtivas por parte do 
judiciário como uma usurpação das competências legisladoras, parece fazê-
-lo retroceder à posição que considera a institucionalização como inibidora 
da racionalidade discursiva.

Assim é que questiona: “de que modo tal prática de interpretação 
pode operar no âmbito da divisão de poderes do Estado de Direito, sem que a 
justiça lance mão de competências legisladoras?” Pelas mesmas razões, consi-
dera a tarefa de controle de constitucionalidade como indiscutivelmente afeta 
ao legislativo, vez que a lógica da divisão de poderes, fundada numa teoria da 
argumentação16, sugere que se configure autorreflexivamente a legislação. Isso 

16  Conforme HABERMAS: “A teoria do direito fundada no discurso entende o Estado democrático de 
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teria, ademais, a vantagem de que o legislador manter-se-ia presente durante as 
suas deliberações os princípios constitucionais.17 No mesmo sentido, ainda de 
forma mais clara:

[...] uma compreensão procedimentalista consequen-
te da Constituição aposta no caráter intrinsecamente 
racional das condições procedimentais que apoiam a 
suposição de que o processo democrático, em sua to-
talidade, propicia resultados racionais. A partir daí, é 
possível dizer que a razão incorpora-se nas condições 
pragmático formais possibilitadoras de uma política 
deliberativa, não sendo necessário contrapô-la a esta 
última como se fosse uma autoridade estranha, situada 
além da comunidade política18 

Se o espaço de deliberação da comunidade política é visto como res-
trito ao poder legislativo e ao juiz singular é negada a capacidade de incorporar 
um consenso de uma comunidade política19, isso de certa forma coloca o judiciá-
rio em posição de inferioridade quando comparado ao parlamento. 

Assim é que o reconhecimento da necessidade de fundamentação 
judicial no plano externo, que é reconhecida por HABERMAS como a levada 
em consideração de um horizonte de futuro presente, parece surgir como um 
plano distinto do momento de respeito ao direito legislado, que garante a segu-
rança da interpretação jurídica e que teria refletido, no passado, de forma mais 
aproximada, o discurso racional. A segurança e a correção seriam momentos 
procedimentalmente diversos, a primeira identificando-se com o respeito ao tex-

direito como a institucionalização de processos e pressupostos comunicacionais necessários para uma 
formação discursiva da opinião e da vontade, a qual possibilita a seu turno, o exercício da autonomia 
política e a criação legítima do direito” (HABERMAS, 1997, p. 181).

17  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia; entre faticidade e validade, v. 1 e 2. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1997, pp. 207-301.

18  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia; entre faticidade e validade, v. 1 e 2. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1997, p. 181.

19  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia; entre faticidade e validade, v. 1 e 2. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1997, p. 278.
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to positivado, resultado da deliberação e já a segunda atualizando-o no momento 
da interpretação.20

Ora, esta separação em momentos qualitativamente diversos da 
atividade consideradora dos textos e da justificação externa na interpre-
tação, ao invés de fazer com que a posição de HABERMAS se aproxime 
da de ALEXY, parece aproximar-se com mais propriedade da posição de 
KLAUS GÜNTHER, que é contraposta à de ALEXY. Senão, vejamos: a 
abordagem de GÜNTHER21 introduz a distinção entre justificação/funda-
mentação (Normenbegründung) e aplicação normativa (Normanwendung). 
No primeiro caso tratar-se-ia de validade e no segundo de adequação, que só 
poderia ser confirmada a partir de uma situação concreta determinada, bem 
como a partir do confronto da norma com todas as outras normas potencial-
mente aplicáveis à situação (todas as normas “prima facie”).22

A justificação de um imperativo singular dependeria de uma inter-
pretação coerente do conjunto de normas prima facie aplicáveis, ou seja, uma 
reinterpretação do sistema normativo válido tendo em vista a situação deter-
minada. Esta atividade é necessária em virtude do aparecimento de “colisões 
externas” entre as normas potencialmente aplicáveis que já foram objeto de uma 
fundamentação universal, ou que se excluem mutuamente no caso concreto.

Destarte, os princípios normativos utilizados por GÜNTHET para a 
solução no nível da aplicação são inerentes a uma razão prática procedimental —  
princípio da completude da interpretação da situação e da coerência do sistema 
normativo através da referência à situação .23

A diferença entre  os discursos de fundamentação e os de aplica-
ção seria fundamental, vez que, no primeiro, tratar-se-ia de normas universais 
e, no segundo, de normas concretas. Além do que as situações consideradas no 

20  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia; entre faticidade e validade, v. 1 e 2. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1997, pp. 246-247.

21  Para uma exposição e recepção positiva desta formulação, ver: POURTOIS, 1992, p. 302-312. — Para 
uma análise crítica ver: ALEXY, 1995.

22  ALEXY, Robert. Recht, Vernunft, Diskurs. Frankfurt: Suhrkamp, 1995, pp. 52-53.
23  POURTOIS, Hervé. Théorie sociale et  jugement juridique, a propos de J. HABERMAS et de Kl. Günther. 

In: Archives de philosophie du droit, v. 37, 1992, pp. 310-311.
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discurso de justificação seriam vividas ou imaginadas, enquanto no discurso de 
aplicação tratar-se-ia de uma única situação real.

Com a ajuda deste modelo poderíamos dar cabo ao dilema e afirmar o 
óbvio relacionando o trabalho de fundamentação à criação do direito positivo e o de 
aplicação à interpretação judicial. A solução aplacaria de um lado a necessidade de se 
diferenciar a atividade dos poderes legislativo e judiciário, e de outro, serviria ao nosso 
intuito de relacionar a racionalidade prática procedimental à atividade interpretativa.

É forçoso, no entanto, conferir razão a ALEXY quando afirma 
que a diferença essencial postulada por GÜNTHER não procede. Ocorre que 
a exigência de consideração de todas as características da situação concreta, 
antes de ser uma especificidade, é um postulado elementar de racionalidade de 
qualquer sistema jurídico desenvolvido e enseja um processo permanente de mo-
dificação, recriação destituição ou especificação das normas.24

Acresça-se ainda que é justamente através da aplicação que o discur-
so se vincula ao mundo social e, como conseqüência, à história. Neste sentido, a 
consideração do discurso de aplicação como contraposto ao discurso de funda-
mentação implicaria uma concepção falsa da relação entre realidade e discurso.25 
O que em última análise  atestaria o fracasso da formulação de uma racionalida-
de prática através do discurso.

6. A possibilidade do dissenso ser visto como emancipador
Por fim, ainda que consideremos o campo deliberativo da política e os 

fundamentos instituidores de uma comunidade, cabe-nos dar conta da possibilida-
de da consideração também do dissenso e de seu papel fundador. Nesse sentido, 
formula-se a tese de JACQUES RANCIÉRE26 a respeito da lógica do desentendi-
mento, que não se confundiria com a discussão consensual e tampouco com o dano 
absoluto. Considera-se que a especificidade do diálogo político não se encerra em 
falsas alternativas que opõem as luzes da racionalidade comunicativa às trevas da 
violência originária ou violência irredutível. A racionalidade política seria mais 
24  ALEXY, Robert. Recht, Vernunft, Diskurs. Frankfurt: Suhrkamp, 1995, p. 69.
25  ALEXY, Robert. Recht, Vernunft, Diskurs. Frankfurt: Suhrkamp, 1995, p. 70.
26  RANCIÉRE, Jacques. O desentendimento. São Paulo: Editora 34, 1996, pp. 55-68.
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sutil do que a oposição representada pela troca entre parceiros que colocam em 
discussão seus interesses ou normas e a violência do irracional.

De acordo com RANCIÉRE, o logos político não se reduz ao encon-
tro de parceiros que a partir de uma movimentação harmônica, compreendem o 
ato que o fez enunciar e tomam para si o encargo da relação intersubjetiva que 
sustenta tal compreensão.

Ocorre que uma argumentação política extrai-se sempre da relação 
preexistente e continuamente reproduzida de duas línguas: a língua dos proble-
mas e a língua das ordens. Entre as duas línguas existe uma distância que é a 
distância existente entre a capacidade de compreensão de um enunciado e a com-
preensão do que conta a palavra de cada um na comunicação.

Assim é que a expansão de uma comunidade política pode se dar a partir 
da mudança do ponto de vista a partir do qual se julga o que é comunicação racional e 
o que é ruído ou violência. Não há como prever de antemão as regras comunicacionais, 
sob pena de se reputar como ruído o que, a partir do litígio e do confronto posto em 
termos de palavra, será posteriormente considerado como argumentação válida a partir 
de um movimento contínuo de revisão e entrada em cena de novas razões.

Nesse sentido foi o discurso do movimento operário que se fez valer 
através de greves e de um progressivo ganho de espaço discursivo que permitiu 
que aquilo que era considerado como tagarelice a respeito de questões que não 
detinham o status de interesse público pudessem ser alçados a essa condição.

Segundo RANCIÉRE, não faz sentido para o campo da política 
a distinção entre o que seja um agir estratégico, fundado em interesses 
não universalizáveis, e um agir comunicativo com pretensões de validade 
universal.

Isso porque, na política, a própria distinção entre formas poéticas de 
linguagem que conservam uma abertura para o mundo e formas intra-mundanas 
de argumentação legitimadas pelas regras de argumentação consideradas nor-
mais não pode ser reivindicada com exclusão da primeira, pois “...exatamente 
a demonstração própria da política é sempre, a um só tempo argumentação e 
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abertura do mundo no qual a argumentação pode ser recebida e fazer efeito, ar-
gumentação sobre a própria existência desse mundo”.27

Dessa forma, podemos entrever que ao contrário de ser uma tentati-
va emancipadora, a racionalidade discursiva pode converter-se numa possibili-
dade de normatização que enclausure as possibilidades de desenvolvimento da 
racionalidade. A interlocução política seria o campo por excelência em que o que 
vem ou não a ser considerado como universal entra em litígio.

Querer delimitar uma  situação ideal a ser perseguida pelos atores não 
evitaria a hierarquia e a diferença, mas antes, poderia estar a serviço de sua manuten-
ção, permitindo que se considerasse como irracional ou como mero interesse particular 
desprovido de validade universal uma argumentação nova capaz de alargar o espaço 
público ou objetivar novas possibilidades do que vem a ser considerado mundo.
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Resumo: O artigo parte de uma abordagem de elementos históricos e dos funda-
mentos da República Federativa do Brasil para analisar as relações entre os Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário. A hipótese de pesquisa é que a defesa das prerro-
gativas do Poder Legislativo deve alcançar a defesa dos parlamentares para que não 



158

HÉLIO LÚCIO DANTAS DA SILVA

REVISTA DA ADVOCACIA DO PODER LEGISLATIVO

seja tolhida a sua atuação. A pesquisa é eminentemente bibliográfica. Os fenômenos 
do ativismo judicial e da demonização da política têm contribuído para um constante 
ataque às Casas legislativas e seus parlamentares.  Concluímos que só há soberania 
popular com um Poder Legislativo pujante e a defesa efetivada pelos órgãos jurídi-
cos próprios não deve se cingir à defesa da instituição e deve alcançar os parlamen-
tares porque se estará defendendo um efetivo Estado Democrático de Direito.

Palavras-chave: Legislativo, ativismo, demonização, defesa, soberania, democracia.

THE PERFORMANCE OF LEGISLATIVE HOUSES LEGAL ORGANS 
IN THE DEFENSE OF PARLIAMENTARIANS AS A COROLLARY OF 

THE DEMOCRATIC STATE OF LAW

Abstract: The article starts from an approach of historical elements and of the 
foundations of the Federative Republic of Brazil to analyze the relations betwe-
en the Legislative, Executive and Judicial Branchs. The research hypothesis is 
that the defense of the prerogatives of the Legislative Branchs must reach the de-
fense of parliamentarians so that their performance is not restricted. The research 
is eminently bibliographic. The phenomena of judicial activism and the demoni-
zation of politics have contributed to a constant attack on legislative houses and 
their parliamentarians. We conclude that there is only popular sovereignty with 
a strong Legislative Branchs and the defense made by the proper legal bodies 
should not be limited to the defense of the institution and should reach the par-
liamentarians because it will be defending an effective Democratic State of Law.

Keywords: Legislative, activism, demonization, defense, sovereignty, democracy.

Introdução
A nossa herança cultural decorre em sua maior parte do legado greco-

romano e da tradição judaico-cristã, por essa razão recorremos ao mito para 
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apresentar o quadro em que nós nascemos a partir do qual desenvolvemos nossa 
visão de mundo (weltanschauung).

O mito de Prometeu1 traz a narrativa sobre a vida de dois titãs, Prometeu e 
Epimeteu que juraram lealdade a Zeus e aos deuses olímpicos e com eles lutaram na 
guerra entre os titãs. Zeus compensou os irmãos por sua lealdade e permitiu que eles 
criassem as primeiras criaturas para habitar a terra. Epimeteu criou os animais e deu-
-lhes uma habilidade especial para se proteger. Prometeu moldou o homem a partir do 
barro e da água, como demorou mais tempo que o irmão não havia mais proteção para 
dar ao homem. Prometeu pediu a Zeus para permitir que o homem utilizasse o fogo, 
Zeus negou. Prometeu, então, roubou o fogo dos deuses e entregou aos homens.

Zeus puniu Prometeu fazendo com que ele fosse amarrado em uma 
montanha para todos os dias ter seu fígado comido para durante a noite ser re-
constituído, num flagelo incessante. A punição aos homens não tardaria. Zeus 
criou a primeira mulher Pandora, dotada da beleza de Afrodite e de outros dons 
que encantaram Epimeteu que com ela se casou. Como presente de casamento 
Zeus deu uma caixa com a advertência de que ela não deveria ser aberta. Pando-
ra, não resiste à tentação e abre a caixa deixando sair toda a sorte de males, doen-
ças, guerras, dor, fome, ódio, inveja e morte. Na caixa ficou apenas a esperança. 

O preço pago pelo acesso ao conhecimento da arte de fazer o fogo foi 
ter que suportar uma pletora de infortúnios cujo impacto é atenuado pelo alento 
oriundo da esperança.

O presente artigo procura empreender uma análise de uma questão dog-
mática que é a definição dos lindes da atuação dos órgãos jurídicos das Casas 
Legislativas partindo de premissas zetéticas, mormente da História do Direito. 

Como preconiza Ricardo Marcelo Fonseca, o presente deve ser vislum-
brado como contingente e provisório, não natural, como consectário da histori-
cidade imanente ao direito2.

1  HESÍODO. O trabalho e os dias. Trad. Alessandro Rolim de Moura. Curitiba: Segesta Editora: 2012, 65-
72.

2  FONSECA, Ricardo Marcelo.  Introdução Teórica à História do Direito. 1ª ed. 3. reimp Curitiba: Juruá 
Editora , 2012, p.36.
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O viés histórico assumido decorre do propósito de se efetivar um estudo 
do direito, com uma imprescindível apreciação de experiências passadas e atu-
ais, assim como, o futuro e suas conjecturas. 

Imersos na seara da história geral com inúmeras teorias com seus 
respectivos enfoques, optamos por trilhar o caminho da história dos con-
ceitos por julgá-la mais apta a nos fornecer as ferramentas para o nosso 
estudo. Começando pela semântica constitucional, o estudo dos concei-
tos avança para temas relevantes do sistema social no qual os diversos 
subsistemas interagem e imbricam-se, como acontece com o subsistema 
jurídico e o político.

Não podemos deixar de registrar que a nossa abordagem  pressu-
põe a viragem linguística que muda o prisma da filosofia da consciência 
e da anterior filosofia ontológica nas quais se pressupunha uma relação 
sujeito/objeto para enfocar a relação sujeito/sujeito realizada por meio da 
linguagem3. Noutras palavras, não há a pretensão de verdade típica do on-
tologismo, mas a constatação de que lidamos com a linguagem e nela se 
relacionam os sujeitos.

1. Os conceitos e as categorias meta-históricas
1.1. Os conceitos jurídico-políticos

O saber jurídico trabalha com conceitos como cidadania e soberania 
que não possuem uma correspondência empírica. Eminentemente teóricos, os 
conceitos fazem com que Ulfrid Neumann fale do risco de hipostasiação, da 
aceitação de um domínio de essências fictícias 4.

Luiz Alberto Warat aduz que os termos possuem dois níveis de signifi-
cação: o significado de base e o significado contextual. O significado de base é 
aquele que se encontra no vínculo denotativo com a abstração do prisma contex-

3  CASTANHEIRA NEVES, Antonio. Metodologia jurídica. Problemas fundamentais. Coimbra, Coimbra 
Editores, 1993, p.89.

4  NEUMANN, Ulfrid. Teoria científica da ciência do direito. In: A. Kaufmann e W.Hassemer  Org: Introdução à filosofia 
do direito e à teoria do direito contemporâneas. Trad. Marcos Keel e Manuel Seca de Oliveira. Fundaçao 
Calouste Gulbenkian. 2002 p. 471.
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tual. O segundo é o que resulta dos processos de comunicação social 5.
Dentre os inúmeros conceitos que permeiam a realidade politico-jurí-

dica selecionamos três: a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa huma-
na. Fundamentos do Estado Democrático de Direito insculpidos no art. 1º da 
Constituição Federal, serão o norte para a compreensão da questão de fundo do 
presente trabalho.

1.2. Espaço da experiência e horizonte das expectativas
No processo meticuloso de exame dos conceitos, mormente, as signifi-

cações e ressignificações dos conceitos na história e na historiografia, passamos 
ao que reputamos ainda mais relevante para a nossa abordagem, qual seja, o es-
tudo que Koselleck empreendeu sobre o tempo e as instâncias de temporalidade. 
Esse percurso foi assim descrito:

Ela começou como crítica à tradução descontextualizada 
de expressões cronologicamente relacionadas ao campo 
semântico constitucional; em seguida essa especialização 
pretendeu uma crítica à história das ideias, compreendida 
como um conjunto de grandezas constantes, capaz de se 
articular em diferentes formas históricas sem qualquer al-
teração essencial. Ambos os impulsos conduziram a uma 
delimitação metodológica mais precisa, pois, ao longo da 
investigação de um conceito, tornou-se possível investigar 
também o espaço da experiência e o horizonte de expec-
tativa associados a um determinado período, ao mesmo 
tempo em que se investigava também a função política e 
social desse mesmo conceito. Em uma palavra, a precisão 
metodológica da história dos conceitos foi uma decorrên-
cia direta da possibilidade de tratar conjuntamente espaço e 
tempo, com a perspectiva sincrônica de análise6.

5  WARAT, Luiz Alberto. O direito e sua linguagem. 2ª versão. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 
1984 p. 65

6  KOSELLECK, Reinhart.  Futuro Passado: Contribuição à semântica dos tempos históricos. 4.Reimp. Rio 
de Janeiro: Contraponto (PUC-Rio), 2016, p. 104.
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As categorias meta-históricas espaço de experiência e horizonte de ex-
pectativas, apresentadas por Koselleck, são também adotadas por Paul Ricoeur e 
são fundamentais para entender o tempo histórico/ tempo social.  

Ricoeur assevera que a palavra alemã Erfahrung tem uma amplitude 
abrangente que abarca a experiência privada e a experiência transmitida pelas 
gerações anteriores ou instituições atuais, um saber adquirido que se transfor-
mou em habitus7. A experiência é um passado atual ou na expressão de Agosti-
nho, o passado presentificado.  

Utiliza-se a expressão espaço para a experiência porque aglomera um 
enorme conjunto de coisas conhecidas nos quais muitos estratos de tempos an-
teriores estão simultaneamente presentes sem que haja referência a um antes ou 
depois. O espaço permite múltiplos percursos em todas as direções. 

José D’assunção Barros sugere o espaço de experiência com a fi-
gura de um semicírculo para ressaltar que o passado incognoscível repre-
senta uma infinita região do passado que está fora do semicírculo, por não 
ter deixado vestígios, nem fontes para os historiadores. Tudo que está no 
espaço de experiência se projeta no presente de alguma maneira e pode ser 
vislumbrado pelos historiadores8.

Expectativa é o futuro transformado em presente (vergegenwärtigte Zukunft), 
voltado para o ainda-não, para o não experimentado, para o que apenas pode ser previs-
to.  O temor, a esperança, o desejo, o projeto, a preocupação, a curiosidade, o cálculo 
racional fazem parte da expectativa. A metáfora do horizonte reflete uma linha por trás 
da qual se apresenta um novo espaço de experiência que ainda não pode ser contem-
plado e que se afasta de nós à medida que caminhamos em sua direção9.

A tensão entre experiência e expectativa que ocorre no presente e 
de formas diferentes faz surgir o tempo histórico. Não obstante, não são 
conceitos opostos, são assimétricos. O que distingue a experiência é se 
7  RICOEUR, Paul. Tempo e Narrativa, Volume 3 - O tempo narrado. Trad. Claudia Berliner. 1 ed.  3. tir 

.São Paulo: Martins Fontes. 2016, p. 354
8  BARROS, José D’Assunção. Koselleck, a história dos conceitos e as temporalidades. Araucaria.Revista 

Iberoamericana de Filosofia, Politica y Humanidades. Año 18, nº 35. Primer semestre de 2016.  p.48.
9 KOSELLECK, Reinhart  Futuro Passado: Contribuição à semântica dos tempos históricos. 4.Reimp. Rio 

de Janeiro : Contraponto(PUC-Rio), 2016, p. 310-311.
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fundar em acontecimentos passados que se tornam presentes, ou seja, estar 
saturada de realidade10. 

Para que possamos nos valer num estudo jurídico das categorias es-
paço de experiência e horizonte de expectativas precisamos ressaltar que as 
consideramos categorias formais, vez que não veiculam conteúdo da experi-
ência ou do que se espera. Com essa abordagem formal se busca estabelecer 
as condições das histórias possíveis e não as histórias mesmas. Na dicção de 
Koselleck, as categorias “indicam a condição humana universal, remetem a 
um dado antropológico prévio, sem o qual a história não seria possível, ou não 
poderia sequer ser imaginada” 11.

2. Fundamentos da República Federativa do Brasil
2.1.  Soberania

A soberania, primeiro fundamento e conditio sine qua non para a pró-
pria existência do Estado e para que se estabeleçam os demais fundamentos. É 
assim definida por Celso Ribeiro Bastos:

Soberania é a qualidade que cerca o poder do Estado. 
(...) indica o poder de mando em última instância, numa 
sociedade política. (...) a soberania se constitui na su-
premacia do poder dentro da ordem interna e no fato de, 
perante a ordem externa, só encontrar Estados de igual 
poder. Esta situação é a consagração, na ordem interna, 
do princípio da subordinação, com o Estado no ápice da 
pirâmide, e, na ordem internacional, do princípio da coo-
peração. Ter, portanto, a soberania como fundamento do 
Estado brasileiro significa que dentro do nosso território 
não se admitirá força outra que não a dos poderes ju-
ridicamente constituídos, não podendo qualquer agente 
estranho à nação intervir nos seus negócios12.

10  KOSELLECK, Reinhart  Futuro Passado: Contribuição à semântica dos tempos históricos. 4.Reimp. Rio 
de Janeiro : Contraponto(PUC-Rio), 2016, p.313.

11  Ibidem 306-308.
12   MARTINS, Ives Gandra (coord.). O Estado do Futuro. São Paulo: Pioneira, 1998, p. 165.
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Diz-se soberana a República Federativa do Brasil porque não se 
submete a comandos externos agindo em situação de igualdade com os 
demais Estados. No plano interno, acentua-se a exclusividade dos poderes 
definidos no texto constitucional para regrar e conduzir os destinos do país 
e de sua população. 

Se soberania é expressão de poder, o parágrafo único do art.1º da Lei 
Maior não se furtou em identificar o seu titular, nos seguintes termos:

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o 
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamen-
te, nos termos desta Constituição.

2.2. Cidadania 
A expressão cidadania surge na Grécia associada à participação políti-

ca, participação nas decisões e na gestão da polis (Cidade/Estado). Inicialmente 
a participação era restrita a algumas classes sociais, vigorava a aristocracia. José 
Alfredo de Oliveira Barracho afirma que cidadão era o que morava na cidade e 
participava de seus negócios13. Adstrita à territorialidade, foi aos poucos alcan-
çando estrangeiros e abrangendo um maior contingente, mormente em Atenas 
com o advento da democracia. Neyde Theml apresenta o quadro político ate-
niense com ênfase na figura do cidadão, senão vejamos:

Os cidadãos eram considerados como o povo (dêmos), 
exercendo o controle político, e não se confundiam com a 
população. A pólis era a koinonía politiké, de homens adul-
tos, de condição livre eleutheroí, com direito à participação 
política, à propriedade da terra e a defesa do território cívi-
co, soldados (hoplitas). Eles tinham os mesmos direitos e 
deveres, as mesmas instituições, os mesmos cultos e geren-
ciavam coletivamente o interesse do grupo (politaí) e da po-
pulação global. Os politaí, eleutheroí eram aqueles que pos-
suíam os direitos políticos, elegendo ou sendo eleitos para 
exercerem uma função pública, participando ativamente no 

13  BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral da cidadania, a plenitude da cidadania e as garantias 
constitucionais e processuais. São Paulo .Saraiva. 1994, p.1.
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espaço político. O direito de cidadania em Atenas advinha 
do fato de ser homem, livre, nascido em Atenas, ser filho de 
pai ou mãe ateniense, ser reconhecido pela phatria de seu 
pai, inscrito nos registros cívicos (dêmos) e cumprir com as 
obrigações militares. Assim sendo, a pólis era o conjunto 
dos cidadãos (politaí), que não se confundiam com a popu-
lação do território cívico14.

Mesmo sob a égide da democracia, em Atenas a participação política 
não alcançava um largo contingente de pessoas que não eram cidadãos.  Na 
idade Média Ocidental a política e a correlata cidadania e tais questões, segun-
do Hannah Arendt, perdem espaço para o plano religioso15.  Retomada com o 
Iluminismo a cidadania tem hoje uma acepção que pressupõe uma igualdade 
política e mais que o direito de participação política representa direito a pres-
tações estatais assim como a assunção de deveres. Lamenta-se registrar que 
a igualdade política representada pela cidadania não tem logrado abrandar a 
desigualdade econômica que remanesce e serve de entrave para um melhor 
exercício da formal paridade politica. 

Observando o vocábulo cidadania e ultrapassado séculos, salta aos 
olhos que da mesma palavra foi forjado um novo conceito a partir de uma 
nova situação histórica.  A questão torna-se mais compreensível se nos valer-
mos de duas partes da semiótica, quais sejam: a pragmática e a semântica. O 
viés pragmático que segundo Luis Alberto Warat se refere à relação do signo 
com os seus usuários, aponta para o caráter único da utilização da língua, no 
contexto histórico irrepetível16. Todavia, no que concerne ao prisma semântico, 
no qual se vislumbra o significado do signo representativo do conceito há uma 
repetição que viabiliza a comunicação com base num sentido preestabelecido.  
Destarte, a partir de uma semântica conhecida é que o uso pragmático vai al-
terando paulatinamente o conteúdo dos conceitos sem modificar os vocábulos. 

14  THEML, Neyde. Público e privado na Grécia do VIII° ao IV° séc. a.C.: O modelo Ateniense. Rio de 
Janeiro: Sette Letras, 1988, p.38-39.

15  ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2017, p.43.
16  WARAT, Luiz Alberto. O direito e sua linguagem. 2ª versão. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 

1984. p. 45.
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Lamenta-se registrar que a igualdade política representada pela cidada-
nia não tem logrado abrandar a desigualdade econômica que remanesce e serve 
de entrave para um melhor exercício da formal paridade política.  

Mais a frente, examinaremos as formas como a cidadania é exercida e 
sua relação estreita com a atuação do Poder Legislativo.

2.3.  Dignidade da pessoa humana
A posição de destaque dos seres humanos foi evidenciada nos versí-

culos 26 e 27 do Capítulo 1 do Livro de Gênesis que integra a Bíblia cristã e o 
Pentateuco Judaico que está assim vazado: 

26 Então disse Deus: “Façamos o homem à nossa ima-
gem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre 
os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes 
animais de toda a terra e sobre todos os pequenos ani-
mais que se movem rente ao chão.
27 Criou Deus o homem à sua imagem, 
à imagem de Deus o criou; 
homem e mulher os criou 17.

É sob o pálio dessa matriz judaico-cristã de homem forjado à imagem 
de Deus que a tradição religiosa afirma a dignidade da pessoa humana.

A exaltação da estatura do ser humano está subjacente no pensamento 
grego, mas é bem traduzida, segundo Bertrand Russel, na assertiva do sofista 
Protágoras de Abdera: “O homem é a medida de todas as coisas, do ser daquilo 
que é, do não-ser daquilo que não é”18.

A dignidade humana em seu cariz igualitário logrou institucionaliza-
ção recente e só com o advento do Iluminismo passou a ser consistentemente 
apregoada. Para que se propugne pela dignidade do indivíduo se pressupõe a 
antecedente dignidade da “espécie humana”. Na dicção de Antonio Pelè, a com-

17  BÍBLIA. A.T. Gênesis, Português. Bíblia Sagrada Online. Capítulo 1, versículos 26 e 27.
18  RUSSEL, Bertrand.  História do Pensamento Ocidental Trad. Laura Alves e Aurélio Rabello. 3.ed. Rio de 

Janeiro: Ediouro, 2001, p. 64.
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preensão moderna de dignidade humana tem um duplo alcance: vertical, que 
expressa a superioridade dos homens sobre os animais e; horizontal, que reflete a 
igualdade entre os homens entre si, independentemente das funções que desem-
penhem na sociedade19.

A dignidade da pessoa humana que está positivada no inciso III do art. 
1º da Constituição é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 
Conquanto a posição de destaque ateste de forma inequívoca a grande relevância 
que lhe foi conferida não tem o condão de delinear o conteúdo.

A mera previsão legal ou constitucional, nem mesmo o discurso polí-
tico têm o condão de dar efetividade à dignidade da pessoa humana. Exemplo 
elucidativo são as palavras do ditador argentino Jorge Rafael Videla que foram 
consignadas por Gherardo Colombo, senão vejamos: “para nós, o respeito aos 
direitos humanos não nasce somente do mandamento da lei ou das declarações 
internacionais, mas é resultante da nossa cristã e profunda convicção de que a 
dignidade do homem representa um valor fundamental” 20. Nada mais incon-
gruente que um dirigente, que foi responsável por milhares de assassinatos, apre-
sentar-se como prosélito da dignidade da pessoa humana.

A dignidade da pessoa humana pode representar um óbice a comporta-
mentos e normatizações que contra ela se rebelem. Maria Celina Bodin de Mora-
es assevera que é “contrário à dignidade humana, tudo aquilo que puder reduzir 
a pessoa (sujeito de direitos) à condição de objeto” 21.

Luís Roberto Barroso buscou um conceito de dignidade da pessoa hu-
mana de validade universal e com esse escopo apresentou o que denominou “con-
teúdo mínimo da dignidade humana” que se desdobra em três elementos: valor 
intrínseco, autonomia e valor comunitário.  O valor intrínseco ressalta que a pes-
soa (como fim) não pode ser transformada em meio disso decorrendo os diretos 
à vida, à igualdade e à integridade física e psíquica. A autonomia abrange tanto a 
esfera privada, “autogoverno do indivíduo” como a esfera pública, participação 
19  PELÈ, Antonio. Uma aproximacion al concepto de dignidade humana. Universitas, n.1. dez/jan,2004. 

Disponível em: <http:universitas.idhbc.es/n01/01_03pele.pdf>. Acesso em 14 out.2017.
20  COLOMBO, Gherardo. Sulle Regole. Milão: Feltrinelli, 2008, p.26.
21  MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos 

morais. Rio de Janeiro. Renovar. 2003, p. 85.
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nas deliberações democráticas. A autonomia garante um mínimo existencial que 
propicia as condições materiais para o exercício das liberdades. O valor comunitá-
rio apresenta um viés heterônomo da dignidade por dar ensanchas a restrições às 
liberdades individuais com vistas à proteção de direitos de terceiros, da dignidade 
do próprio indivíduo e de valores morais compartilhados22. Para nós, sobreleva-se 
o conteúdo autonomia consubstanciado na participação das deliberações democrá-
ticas que em grande escala se concretizam nas atividades dos parlamentos.

3. Fatores que podem solapar o Estado Democrático de Direito 
3.1 Ativismo judicial ou judicialização da política 

Partindo das premissas teóricas do presente artigo, pinçamos do espaço de ex-
periência dois fatores que podem comprometer a consolidação ou concretização do Es-
tado Democrático de Direito. São encontradiços num passado recente e no presente, no 
Brasil e em outros países, quais sejam: o ativismo judicial e a demonização da política.

Na mitologia grega, o julgamento de Orestes traz a primeira narrativa do 
que se denominou invenção da justiça. A deusa Atena institui um tribunal huma-
no que decidirá  o destino de Orestes que matou a mãe para vingar o pai. O órgão 
destinar-se-á a durar para sempre dotado de autonomia e heteronomia com vistas à 
coerência e à estabilidade na sua atuação23. O tribunal se divide, três votos pela ab-
solvição e três votos pela condenação. O voto de Atena absolve Orestes. A nossa tra-
dição consagra uma origem divina da Justiça, a quem cabe proferir a última palavra.

O art. 2º da Constituição Federal estabelece como Poderes da União, 
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Propugna o texto constitucional pelo 
relacionamento harmônico entre os Poderes. Cada um dos Poderes tem sua atri-
buição precípua a qual se juntam outras exercidas em caráter atípico. 

Na relação entre os Poderes deve ser assegurada a independência e, ao 
mesmo tempo, a existência de mecanismos de controle dos outros poderes, na 
fórmula dos freios e contrapesos apregoada nos Estados Unidos24. 

22  BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 
construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p.67-68.

23    OST, François. O tempo do direito. Trad. Maria Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget. 2007, p.146-
153.

24  TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 119.
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Num contexto em que as constituições assumem posição sobranceira no 
ordenamento jurídico, o Judiciário, especialmente nos países que têm tribunais 
constitucionais, passa a ser o “guardião da constituição”, fato que por si só lhe 
confere um destaque em relação aos outros poderes.  No Brasil, o inciso XXXV 
do art.5º da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da 
prestação jurisdicional que garante a última palavra seja do Judiciário. 

Por força do sistema de controle de constitucionalidade o Judiciário 
assume a condição de legislador negativo na medida em que expurgará do or-
denamento jurídico lei ou ato normativo que, segundo sua interpretação, não se 
coadune com os preceitos constitucionais. 

Aqui e alhures, membros do Judiciário resolveram ultrapassar as fron-
teiras delimitadas nas normas constitucionais para buscar uma atuação ainda mais 
efetiva, no que se vem denominando ativismo judicial ou politização da justiça.

O ativismo judicial é um fenômeno em que o Judiciário assume uma 
posição  de proeminência  na qual passa a ditar políticas públicas e a legislar,  imis-
cuindo-se em atribuições que originalmente são afetas aos outros poderes.  

Ingeborg Maus a partir da experiência alemã que a nós inteiramente 
aplicável assevera que a expansão do controle normativo protagonizado pelo Po-
der Judiciário se projeta na função de moralidade pública exercida pelo modelo 
judicial de decisão. De forma subliminar, por trás de generosas ideias de garantia 
judicial de liberdades e da principiologia da interpretação constitucional podem 
esconder-se a vontade de domínio, a irracionalidade e o arbítrio cerceador da au-
tonomia dos indivíduos e da soberania popular, constituindo-se como obstáculo 
a uma política constitucional libertadora25.

3.2 Demonização da política
A demonização da política e um fenômeno que acontece em escala 

mundial a partir de experiências com políticos que se mostraram incompetentes 
ou ineficientes ou, ainda mais grave, corruptos.  

25  MAUS, Ingeborg. Judiciário como superego da sociedade. Trad. Martonio Lima e Paulo Albuquerque. 
Novos estudos. CEBRAP. Nº58, novembro 2000, p 183-202.
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Como em toda atividade humana, na atividade política, os indivíduos 
precisam ter qualificação, assim como, ter o firme propósito de exercer diligen-
temente seus misteres. Nesse diapasão, os Chefes do Executivo e os Parlamen-
tares devem cumprir suas missões com denodo e de forma proba. Experiências 
malsucedidas com governantes e parlamentares tem levado a população a uma 
perigosa generalização.

Operações de combate à corrupção ganham grande repercussão na im-
prensa formal e nas mídias sociais quando envolvem políticos que não raro, se 
tornam condenados antes do devido processo legal, e mesmo que ao cabo deste 
resultem inocentados. 

A criminalização da política por meio de ações muitas vezes açodadas e 
sem respeitar o devido processo legal serve para incutir na população a ideia de 
que os políticos, que em sua maioria estão nas Casas Legislativas, não merecem 
confiança e são incapazes de responder aos reclamos da sociedade. 

Nesse diapasão, demonizada a política e a correlata democracia, resta-
ria a alternativa da autocracia na qual um ditador esclarecido e longânimo legaria 
um governo despido de corrupção e de incompetência. Infelizmente, a ditatura 
militar que findou há quase 35 anos mostrou que esse caminho antidemocrático 
não é adequado nem salutar.

4. A defesa das prerrogativas e das competências das Casas Legislativas e 
dos parlamentares
4.1. A defesa das Casas Legislativas

O Senado Federal, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legisla-
tivas e as Câmaras de Vereadores, não obstante serem desprovidos de persona-
lidade jurídica, detêm capacidade judiciária e podem por meio de seus órgãos 
jurídicos estar em juízo. 

O Supremo Tribunal Federal “reconhece a ocorrência de situações em 
que o Poder Legislativo necessite praticar em juízo, em nome próprio, uma 
série de atos processuais na defesa de sua autonomia e independência frente 
aos demais Poderes, nada impedindo que assim o faça por meio de um setor 
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pertencente a sua estrutura administrativa, também responsável pela consul-
toria e assessoramento jurídico de seus demais órgãos. Precedentes: ADI 175, 
DJ 08.10.93 e ADI 825, DJ 01.02.93.” (ADI 1.557, rel. Min. Ellen Gracie, j. 
31/3/2004, DJ 18/6/2004, p. 43).

As advocacias ou procuradorias se incumbem de prestar assessoria e consul-
toria jurídicas e representarem judicialmente as Casas Legislativas em diversos proces-
sos como nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (elaborando as informações ou 
preparando as petições iniciais nas ações ajuizadas pelas respectivas Mesas Diretoras) 
e nos mandados de segurança (elaborando informações ou peças vestibulares).  

Se o texto constitucional preconiza a harmonia entre os Poderes, na re-
alidade, existem momentos em que o conflito se concretiza e, mormente nessas 
situações, as Casas Legislativas por meio dos seus órgãos jurídicos defenderam 
suas prerrogativas e suas competências. Não sem razão a Constituição Federal 
em seu artigo 49 estabelece competências exclusivas do Congresso Nacional das 
quais destacamos as seguintes: 

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que 
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de dele-
gação legislativa;
XI - zelar pela preservação de sua competência legislati-
va em face da atribuição normativa dos outros Poderes;

A Advocacia do Senado Federal e as Procuradorias/Advocacias de diversas 
Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores constituem o corpo jurídico das 
Casas Legislativas formado por profissionais recrutados por meio de concurso público. 
Nada mais apropriado que as Casas Legislativas por meio de um quadro próprio e qua-
lificado terem respaldo para o desenvolvimento regular de suas atribuições, inclusive, 
se necessário, insurgirem-se contra violações de suas competências e prerrogativas.

4.2. A defesa dos parlamentares
No contexto de um crescente ativismo judicial, de uma atuação, muitas 

vezes midiática, de órgãos policiais e de fiscalização, de desmesurada ação das redes 
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sociais de internet e da imprensa que podem ser direcionadas contra parlamentares, 
surge a questão: podem os órgãos jurídicos atuar em defesa dos parlamentares?

O ataque a parlamentares não é coisa nova, emblemático é o episódio 
que envolveu o ex-presidente da Câmara dos Deputados Ibsen Pinheiro que em 
novembro de 1993 foi acusado pela revista Veja de integrar a Máfia do Orça-
mento. Ibsen despontava como um forte candidato à Presidência da República 
ou ao Governo do Rio Grande do Sul, a reportagem foi devastadora para a sua 
trajetória política e, posteriormente, apurou-se a inveracidade das acusações. 

Velar pelas competências e prerrogativas das Casas Legislativas e não 
defender os seus membros é permitir que pela via oblíqua do ataque ao parla-
mentar possa ser apoucada a relevância do Poder Legislativo que vem sendo 
permanentemente enxovalhado.  

A defesa do parlamentar pelo órgão jurídico deve estar relacionada 
com a atividade parlamentar ou administrativa no parlamento ou contra ofen-
sa a sua personalidade, não se estendendo a defesa a questões privadas não 
afetas ao parlamento.

Destarte, ainda que de lege ferenda quando não prevista, vislumbramos 
a defesa dos parlamentares pelos órgãos jurídicos das Casas Legislativas como 
corolário inarredável do Estado Democrático de Direito. 

5. Conclusão: O protagonismo do Poder Legislativo como expressão da so-
berania popular 

O ativismo judicial encontra guarida na origem divina apresentada 
pelo mito de Atena no julgamento de Orestes. No Brasil, são frequentes os 
casos onde o Supremo Tribunal Federal, a pretexto de interpretar a Cons-
tituição ou às leis, atua como verdadeiro legislador como no caso da perda 
de mandato por infidelidade partidária, hipótese não prevista no art. 55 da 
Constituição Federal.  A judicialização da política consubstancia uma atua-
ção legiferante efetivada por quem não se submeteu ao crivo do pleito elei-
toral, numa exacerbação dos poderes do Judiciário.
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Por outro lado, a demonização da política, malgrado atinja também os 
Chefes do Executivo, tem como alvo principal os parlamentares e as respectivas 
Casas Legislativas. No plano federal, o Presidente já edita medidas provisórias e 
detém a iniciativa para emendas constitucionais e para leis. Um estado autocráti-
co ampliaria os poderes do Presidente e amesquinharia a atuação do Legislativo.

A soberania popular é uma expressão que tem dimensão semântica para 
abarcar os três fundamentos da República Federativa do Brasil, quais sejam: 
soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana. 

Se o poder emana do povo, a soberania tem que ser popular e expressa por 
meio da cidadania que abrange o votar e ser votado e também fiscalizar os seus repre-
sentantes, tudo sem descurar do imprescindível respeito à dignidade da pessoa humana.

O Poder Legislativo é o mais democrático dos Poderes vez que consti-
tuído por parlamentares eleitos periodicamente, sendo também o palco das gran-
des discussões nacionais, regionais e locais. No Legislativo convivem diferentes 
matizes ideológicas que mesmo após a eleição, seus representantes enfrentaram 
uma praxis  democrática da votação das diversas matérias submetidas a cada 
Casa Legislativa. 

É no processo político e por meio da política que poderão ser bus-
cados os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil erigidos 
no art. 3º da Constituição Federal. Nesse diapasão, o Poder Legislativo deve 
assumir o protagonismo no Estado Democrático de Direito como expressão da 
soberania popular.

Ao lume do exposto, asseveramos que merecem veemente repulsa atos que 
representem usurpação das competências e prerrogativas das Casas Legislativas ou de 
seus parlamentares bem como atentem contra a dignidade dos seus membros.
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Resumo: O presente estudo visa analisar, sob um ponto de vista crítico da teoria 
jurídica, se há, ou não, participação dos partidos políticos no processo de produção 
de normas jurídicas e, se há essa participação, qual é o seu grau de incidência.

Palavras-chaves: Processo legislativo. Partidos políticos. Participação

BRIEF ON THE PARTICIPATION OF POLITICAL PARTIES IN THE 
LEGISLATIVE PROCESS

Abstract: The presente study aims to analyze, from the critical point of view of 
legal theory, whether or not there is on the participation of political partiens in 
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the processo of producing legal norms, and if there is such participation, what is 
it degree of incidence.

Keywords: Legislative process. Political parties. Participation

1. Introdução
O presente estudo visa analisar, sob o ponto de vista crítico da teoria 

jurídica, se há, ou não, participação dos partidos políticos no processo de pro-
dução de normas jurídicas, tecnicamente conhecido como processo legislativo 
e, se há essa participação, qual é o seu grau de incidência  nesse processo; qual 
é a intensidade desse concurso. Aqui, não se irá investigar as razões pelas quais 
deve, ou não, o partido político participar ou não participar do processo legisla-
tivo, entendendo que essa apuração deve se dar no campo da Ciência Política e 
não do Direito Constitucional e seu ramo, o Direito Parlamentar. Isso porque, a 
Constituição se preocupa com a norma posta, mesmo que essa positivação conte-
nha uma intenção do legislador constituinte e ela esteja embutida nas entrelinhas 
do texto constitucional. Por isso, a Constituição se preocupa em erigir, como 
materialmente importante, a existência dos partidos políticos no ordenamento 
constitucional, uma vez que eles serão, como veremos mais adiante, peças essen-
ciais no direito fundamental de sufrágio ativo, ou seja, o direito de os cidadãos 
participarem da vida política do país ao pretenderem ocupar os cargos eletivos 
para os Poderes Legislativo e Executivo. Essa vontade, cujo motivo interno não 
se discute, é atrelada, de forma participativa, mas compulsória, a uma agremia-
ção política com registro concedido pelo Tribunal Superior Eleitoral, uma vez 
que não há, no Brasil, a possibilidade das candidaturas autônomas.

Desta forma, para se adquirir o poder no Estado Democrático de Di-
reito brasileiro, é conditio sine qua non estar filiado a um partido político. Para 
se entrar nos parlamentos brasileiros (Congresso Nacional, Assembleias Legis-
lativas, Câmaras Municipais e Câmara Distrital) é preciso ostentar a filiação em 
um partido político, o que denota uma elevada importância que o Direito Consti-
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tucional dá (ou pelo menos pretende dar) a essas organizações, pois, além de pre-
vê-las dentro de um Capítulo próprio, salpica em várias passagens do seu texto1, 
a concorrência dos partidos políticos para atividades além das político-eleitorais. 
E chega a ser até contraditória, conforme explicaremos no momento certo.

Para a Teoria do Direito, que trabalha com os postulados inerentes à 
Ciência do Direito, com as questões de validade, é indiferente valorar se os partidos 
políticos estão ou não desgastados; se possuem ou não bandeiras político-ideológi-
cas; se o candidato A ou B é verdadeiro ou é falso em seus propósitos. Para a Ciência 
do Direito, da qual o Direito Constitucional se abastece para dar coesão e coerência 
científicas em seus princípios e regras, importa, sim, a presença desses organismos 
jurídicos vivos na sociedade, uma vez que a própria Constituição Federal impôs essa 
participação como elementar ao Estado Democrático de Direito, quando fixa, em 
particular, dentre os fundamentos da República, o pluralismo político:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distri-
to Federal, constitui-se em Estado Democrático de Di-
reito e tem como fundamentos:
...
V - o pluralismo político.

O tema centrado na participação política dos partidos políticos na 
democracia ganhou, com a redemocratização e com a Constituição Federal, 
foros de essencialidade. Amostra disso é o pluralismo político, ou seja, a 
participação coletiva na formação da vontade popular que será cristalizada 

1  Em uma contagem rápida, o termo partido ou partido político aparece, ativamente, dezenove vezes no 
texto da Constituição de 1988, não só no Capítulo que lhe é reservado. Não se contou, aí, nem o pluralis-
mo político do art. 1º, nem a liberdade de associação, inclusive a política, que é o fundamento enquanto 
direito fundamental às pessoas para se associarem ou não a partidos políticos. A liberdade de associação 
está prevista no art. 5º da CR/88, nos seguinte incisos: XVII - é plena a liberdade de associação para fins 
lícitos, vedada a de caráter paramilitar; XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de coopera-
tivas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; XIX - as 
associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão 
judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; XX - ninguém poderá ser compelido a as-
sociar-se ou a permanecer associado; XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, 
têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.
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em um instrumento cogente, com denominação em sentido amplo de lei, que 
tem o sentido de maximização do bem-estar e, dessa maneira, como prescri-
ções de conduta, as normas assentam comportamentos, e os indivíduos, ao 
seguirem o direito, tornam possível a promoção da felicidade para o maior 
número de pessoas.2

A democracia que o Estado Democrático de Direito realiza há 
de ser um processo de convivência social numa sociedade livre, justa e 
solidária (art. 3º, 1), em que o poder emana do povo, que deve ser exer-
cido em proveito do povo, diretamente ou por seus representantes eleitos 
(art. 1º, parágrafo único); participativa, porque envolve a participação 
crescente do povo no processo decisório e na formação dos atos de gover-
no (N.N.: cita o art. 14, incisos I-III da CF); pluralista porque respeita a 
pluralidade de ideias, culturas e etnias e pressupõe, assim, o diálogo entre 
opiniões e pensamentos divergentes e a possibilidade de convivência de 
normas de organização e interesses diferentes na sociedade. Os princípios 
do Estado Democrático de Direito são os seguintes: princípio da consti-
tucionalidade; sistema de direitos fundamentais; princípio da justiça so-
cial; princípio da igualdade; princípio da divisão de poderes; princípio da 
legalidade; princípio da segurança jurídica e princípio democrático que, 
nos termos da Constituição, há de constituir uma Democracia represen-
tativa e participativa, pluralista, e que seja a garantia geral da vigência e 
eficácia dos direitos fundamentais.3

Os partidos políticos são peças-chaves nas democracia brasileira e 
no seu Estado Democrático de Direito. Isso não resta a menor dúvida. No entan-
to, estranhamente, os partidos políticos são elementos formais mais de pontas, de 
extremos da produção legislativa do que de inserção na sua efetiva participação. 
Como veremos adiante, os partidos políticos, dentro dos Parlamentos de todos 
os entes federativos, tem o seu realce constitucional de peça-chave do Estado 

2  SGARBI, Adrian. Clássicos da Teoria do Direito. 4ª edição. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2020. p. 12
3  SILVA, José Afonso O Estado Democrático de Direito, in Direito Constitucional – Teoria Geral do Es-

tado - Doutrinas Essenciais -  Volume II. Thomson Reuters/Revista dos Tribunais: São Paulo: 2013.pp. 
979/989/982
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Democrático de Direito esmaecido, embora não tão enfraquecido. Esse esmae-
cimento dá lugar, no entanto, a um concentração de atenção e protagonismo nos 
sujeitos e seus mandatos que, levados ao Parlamento por uma das condições de 
elegibilidade, a filiação partidária, representam o Povo ou os Estados, no âmbito 
do Congresso Nacional, ou o Povo, no caso das Assembleias Legislativas, Câ-
maras Municipais e Câmara Distrital.

Pode-se até compreender o motivo dessa concentração de atenção 
nos representantes e não nos partidos políticos. Damos como exemplo dessa 
exposição o contido nos artigos 45 e 46, respectivamente:

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de repre-
sentantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, 
em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes 
dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o prin-
cípio majoritário.

Perceba-se a ênfase que a Constituição dá aos deputados e senadores: são 
os representantes do Povo e dos Estados que compõem a câmara baixa e a câmara alta 
brasileiras. A Constituição não disse: os representantes e seus partidos políticos. Resta, 
então, subentendido que os partidos políticos dão sustentação associativa aos represen-
tantes e esses, por sua vez, são as vitrines humanas dos partidos políticos? Não, isso não 
corresponde à verdade. A despeito da condição necessária como filiado a partido político 
para concorrer às eleições e ingressar nos Parlamentos, durante o exercício do mandato 
parlamentar, poderá o representante deixar o partido político pelo qual foi eleito e migrar 
para outro, ou exercer o seu mandato sem estar filiado a um partido político. Poderá o 
representante do partido político exercer o mandato que lhe foi conferido, com algumas 
restrições regimentais, logicamente, mas nada impede-o de falar na tribuna do Plenário, 
votar, pedir aparte, dentre outras possíveis atividades permitidas àqueles parlamentares 
que não estão, por exemplo, filiados a um partido político após a posse no Parlamento.

Esse é só um dos exemplos da participação um pouco desbotada dos 
partidos políticos no processo legislativo, sendo que durante o decorrer do pre-
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sente estudo, serão pontuados altos e baixos no quesito participação dos partidos 
políticos na atividade legiferante.

Para tanto, é imprescindível ter em mente o que são os partidos po-
líticos e o que é o processo legislativo, mesmo que para tanto sejam apenas pin-
celados conceitos sobre esses dois fenômenos que muito tem de proximidade, 
com ou sem intensidade.

2. Partidos Políticos
Os partidos políticos têm previsão na Constituição Federal em seu 

art. 17. Tratam-se de uma associação que visa a um fim deliberado, seja ele 
objetivo como a realização de um plano com intuitos materiais ou ideais, seja 
pessoal, isto é, destinado a obter benefícios, poder e, consequentemente, glória 
para os chefes e sequazes, ou então voltado para todos esses objetivos conjunta-
mente.4 (WEBER, 1961, apud, OPPO, 2000, 241/242).

Comentando essa definição de WEBER, ANNA OPPO5 discorre que 
essa definição põe em relevo o caráter associativo do partido, a natureza da sua ação 
essencialmente orientada à conquista do poder político dentro de uma comunidade. 

Com a Lei nº 9.096/1995, a Lei dos Partidos Políticos, estes 
recebem a seguinte definição, no art. 1º: “O partido político, pessoa jurídica de 
direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a 
autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais 
definidos na Constituição Federal.”

Na sua essência, os partidos políticos congregam pessoas 
com ideias econômicas, ideais sociais e ideologias comuns, que visam a 
tomada (pacífica e democrática) do poder político para a concretização 
desses elementos comuns. Na Europa e na Ásia, essa reunião em torno 
de elementos comuns é mais marcante, sobretudo no hasteamento de 
bandeiras ideológicas distintas, mas muito mais marcantes sob o pálio da 
Filosofia Política. Nos EUA, desde o advento da Revolução de 1776, a 

4  WEBER, Max. Economia e societá, Volume II. Comunitá: Milano, 1961.p.241-242.
5  BOBBIO, Norberto et al. Dicionário de Política. Vol. 2. 5ª edição. Editora Imprensa Oficial/UNB: São 

Paulo, 2000.p.899
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divisão partidária é mais visível pela comunhão de ideais econômicas e 
financeiras do que pela comunhão ideológica. No Brasil, muito embora 
receba inegável influência europeia na formação de partidos de massa, 
também vem se acentuando a distinção entre os vários partidos políticos 
pela divergência a respeito de matérias econômicas, sobretudo as de cunho 
liberal, neoliberal ou de orientação socialista.

A partir da Constituição de 1988, os partidos políticos deixam 
de possuir personalidade jurídica de direito público e passam a exercer suas 
atividades como pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, 
não deixando de ter, porém, a devida importância, tanto é que a própria 
Constituição da República realçou a necessidade da existência dos partidos 
políticos na engrenagem político-constitucional de aquisição e exercício do 
poder político.

A importância dos partidos políticos, porém, não reside apenas na 
sua previsão constitucional, mas, sobretudo, no fato de a própria Constituição 
exigir, como condição de elegibilidade, a filiação partidária. É o que dispõe o art. 
14, § 3º, inciso V, da CR:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 
para todos, e, nos termos da lei, mediante:
...
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
...
V - a filiação partidária;

Portanto, o exercício do chamado direito de sufrágio ativo, ou direito 
de ser eleito, deve satisfazer a uma prévia e necessária pré-condição: a filiação 
partidária, o que, de uma vez por todas, denota a importância dos partidos polí-
ticos na vida constitucional brasileira.

Superada, então, a questão da importância jurídico-constitucional 
dessas agremiações políticas, elas, como associações de pessoas que comungam 
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os mesmos ideais ou ideologias políticas, desenvolvem suas atividades em vá-
rias frentes, ambientes, ou, arenas, sendo as mais importantes as arenas eleitorais 
e as arenas parlamentares.

As arenas e suas espécies, eleitoral e parlamentar, são os ambientes 
relevantes, os ambientes marcantes que exercem influência mais direta sobre 
os partidos e representam os diversos campos de jogo a que o partido concorre 
e, quaisquer que sejam as outras possíveis arenas, pelo menos duas delas são 
sempre os ambientes que mais se destacam e, naturalmente, no caso dos parti-
dos políticos, são os únicos ambientes que interessam e que atuam nos sistemas 
políticos competitivos: a arena eleitoral e a arena parlamentar. Na arena eleitoral 
se desenvolve a competição dos partidos pelo controle dos votos6. Já na arena 
parlamentar, como o próprio nome induz, se dá em ambiente institucionalizado, 
no ambiente do Parlamento. 

A arena parlamentar é, ela própria, uma fonte autônoma, confor-
me suas características, de pressões ambientais peculiares sobre os partidos; de 
coerções institucionais que estruturam essa arena (nível de institucionalização 
dos parlamentos, regulamentos etc.), da distribuição da força entre os vários 
grupos parlamentares presentes. Além disso, muitos outros fatores incidem so-
bre os processos de troca que cada partido estabelece nessa arena [parlamentar] 
com os outros partidos, mas há de se considerar um aspecto: a interdependência 
entre as arenas eleitoral e parlamentar, pois, em linhas gerais, não são apenas 
as relações que um partido trava com cada uma das duas arenas, mas também a 
interdependência entre as duas arenas, no sentido de que trocas que se verificam 
numa condicionam as trocas na outra, e também por ela são condicionadas.7

E dentro dos embates na arena parlamentar é que se principia a re-
velar a proximidade que os partidos políticos tem com o processo legislativo, 
em particular, como veremos adiante, em algumas fases do processo legislati-
vo, onde a arena parlamentar ganha ressonância e força discursiva e dissuasiva. 
Mas, para tanto, hão de ser respeitadas regras, as regras do jogo parlamentar 

6  PANEBIANCO, Angelo. Modelos de Partido – Organização e Poder nos Partidos Políticos. Editora 
Martins Fontes: São Paulo, 2005.p. 409

7  PANEBIANCO, Ob. cit.p. 422
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que, se não condicionam os apetites e interesses político-ideológico, balizam a 
condução desses apetites e interesses dentro do Parlamento, com o fim de vê-los 
transformados em norma jurídica, em espécie legislativa.

Vejamos, agora, os lindes interiores nos quais as propostas políticas 
poderão ser transformadas em condutas futuramente exigidas. Esses lindes são 
estabelecidos pelo processo legislativo.

Antes, porém, convém salientar que os representantes eleitos através 
dos partidos políticos vão se deparar com o processo legislativo permanentemen-
te, seja ele em linhas gerais, enquanto instrumento básico do Poder Legislativo, 
ou seja para a produção específica de normas jurídicas (propostas de emenda à 
Constituição, projetos de lei complementar, projetos de lei ordinária, projetos 
de resolução, projetos de decreto legislativo), ou, seja ainda, para o exercício 
efetivo de outras atividades parlamentares, como o protocolo de indicações, mo-
ções, requerimentos de informação e requerimentos em geral. Tudo isso restará 
contido dentro de um processo regrado por normas (ou, como preferimos, por 
sobrenormas) de origem constitucional ou infraconstitucional, sendo estas de 
caráter geral (por exemplo, a Lei Complementar nº 95/1999, que estabelece nor-
mas gerais de técnica e redação legislativas, ou a LINDB, Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro), bem como as de caráter interno, veiculadas pela 
espécie legislativa denominada Resolução, cujo exemplo clássico e efetivo en-
contramos nos Regimentos Internos, normas jurídicas que fixam os procedimen-
tos pelos quais se desdobram o processo legislativo, especialmente suas fases, o 
que veremos logo adiante. 

3. Processo Legislativo
Como dissemos, ao adentrarem no Parlamento, os parlamenta-

res tomarão contato com o processo legislativo. Os representantes eleitos via 
partidos políticos, vão exercer as funções típicas do Poder Legislativo, quais 
sejam, dentre as principais, a função legislativa, ou legiferante, e a função fis-
calizadora dos atos do Poder Público, uma vez que o controle externo das ati-
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vidades do Poder Executivo está sob o encargo do Poder Legislativo, que tem a 
prerrogativa de exercer o poder financeiro, ou seja, de deliberar a respeito dos 
orçamentos públicos, inclusive com a possibilidade de modificação das suas 
disposições financeiras, e exerce esse controle externo com o auxílio do Tribunal 
de Contas. Outras funções existem, as chamadas atípicas e podem ser identificadas 
nas funções julgadoras, ou função judicialiforme, que consiste em julgar por crime 
de responsabilidade autoridades elencadas na respectiva Constituição, ou julgar 
por quebra do decoro parlamentar os próprios membros do Parlamento; a função 
administrativa, que se verifica no exercício de cargos de comando da Mesa e da 
Administração da Casa Legislativa. Podemos também apontar a função homo-
logatória, ou de referendo, que transparece na arguição de pessoas para assumir 
mandatos administrativos em tribunais e agências governamentais.

Para o desempenho dessas atribuições, o Poder Legislativo detém 
instrumentos procedimentais próprios, principalmente aqueles voltados para o 
exercício da função legislativa. É o denominado processo legislativo, cuja regu-
lamentação se inicia na Constituição e ganha motricidade através dos Regimen-
tos Internos, que são transmitidos pela espécie legislativa denominada Resolu-
ção, que detém força de lei primária.

A doutrina mais autorizada dispara alguns conceitos de processo 
legislativo e lhe empresta estrutura procedimental científica, muitas vezes não 
positivada nos regimentos internos com as denominações que a doutrina lhes dá, 
mas são rotulações gerais e específicas que nos auxiliam a entender o funciona-
mento (jurídico) do processo legislativo.

Assim, por processo legislativo podemos entender que é o complexo 
de atos necessários à concretização da função legislativa do Estado, onde tere-
mos que reconhecer nele aspectos objetivos e subjetivos, aqueles consistentes 
nos atos processuais legislativos; estes, nos órgãos e pessoas, que são os sujeitos 
desse processo e, com isso, dizer que o processo legislativo é o conjunto de atos 
(iniciativa, emenda, votação, sanção) realizados pelos órgãos legislativos e ór-
gãos cooperadores para o fim de promulgar leis.8

8  SILVA, José Afonso. Processo Constitucional de Formação das Leis. 2ª edição. Editora Malheiros: São 
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Vê-se, nesse conceito, a divisão entre atos objetivos e atos subje-
tivos. Nestes, há a participação efetiva (e preferencial) dos parlamentares, ou 
daqueles que estão autorizados a atuar no processo legislativo, uma vez que este 
é um processo complexo, onde pode ser iniciado por um órgão (deputado, chefe 
do executivo, tribunais, Mesa) ou por uma coletividade (iniciativa parlamentar 
coletiva, iniciativa popular), sendo que essa participação pode ser inicial, inci-
dental ou final. Inicial diz respeito à possibilidade legítima de serem apresenta-
das proposições legislativas que darão início ao processo legislativo; incidental 
refere-se à possibilidade de o processo legislativo ser emendado por iniciativa 
dos próprios parlamentares-pares ou, caso ainda não tenha sido deliberado pela 
Comissão Temática competente, o Executivo e os Tribunais poderão encaminhar 
alterações à proposição originariamente por eles apresentada9; e final, quando 
competirá ao Chefe do Poder Executivo avaliar se sancionará, se vetará (total 
ou parcialmente) ou se irá quedar-se em silêncio quando lhe for encaminhado 
para a aposição da promulgação na fase final do procedimento legislativo às leis 
complementares ou ordinárias.

É de se notar, todavia, que não vemos aí a participação dos 
partidos políticos enquanto órgão iniciador do processo legislativo. Poderá 
sê-lo? Em termos políticos sim, mas em termos jurídicos, não. Em termos 
políticos, o conjunto de todos os parlamentares de um só partido poderá 
assinar, conjuntamente, um projeto de lei ordinária, por exemplo. Isso 
revelará que o partido político que representam fechou questão sobre 

Paulo, 2006.pp. 41/42
9  CF/88, Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orça-

mento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na 
forma do regimento comum. (...)§ 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso 
Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a vota-
ção, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.
CESP/89, Artigo 175 - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao 
orçamento anual e aos créditos adicionais, bem como suas emendas, serão apreciados pela Assembleia 
Legislativa. (...) § 3º - O Governador poderá enviar mensagem ao Legislativo para propor modificações 
nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada, na Comissão competente, a votação da 
parte cuja alteração é proposta.
Regimento Interno da ALESP, artigo 175, § 2º: “O Governador e os Tribunais poderão propor alterações 
aos projetos de sua iniciativa enquanto a matéria estiver na dependência do parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação.”
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um determinado assunto e irá propor um inovação nessa área escolhida, 
servindo essa movimentação muito mais como um gesto político do que 
jurídico. Já em termos jurídicos, não estão os partidos políticos no rol dos 
legitimados para protocolar, enquanto órgãos ou organismos políticos, 
propostas legislativas. Mais adiante discorreremos alguns pensamentos 
particulares sobre esse pormenor.

Voltando ao tema processo legislativo, calha dizer que não se pode 
confundir processo legislativo com procedimento legislativo, dentro do qual se 
manifestará, como veremos logo adiante, a intensidade de participação do parti-
do político no processo legislativo. Por ora, é de rigor salientar que não há que 
se confundir o conceito de processo com o de procedimento. Na verdade, este 
último é apenas um dos aspectos do processo: enquanto o processo é um conjun-
to de atos ordenados e inter-relacionados, pode-se dizer que o procedimento é a 
ordem (juridicamente predefinida) em que se praticam os atos de um processo. O 
processo é, pois, meio (instrumento) de que se utiliza a ordem jurídica democrá-
tica para regular a criação do próprio direito; é um direito da produção do direito, 
seja a partir da legislação, da decisão concreta ou mesmo da interpretação. Pro-
cesso é instrumento de produção de normas jurídicas; procedimento é o caminho 
que esse processo pode tomar.10

O procedimento legislativo é, pois, a parcela extrínseca do movi-
mento da marcha processual legislativa. Mutatis mutandi, é inspirado pela Teo-
ria Geral do Processo, a qual prevê o desmembramento do procedimento em 
procedimento comum, que divide-se em procedimento ordinário e procedimento 
sumário, e em procedimento especial, cada um representando uma ou várias for-
mas de movimentação processual, de tempo, de forma e de rito, a transparecer a 
singularidade de atos e, sobretudo fases.

Essa divisão no processo legislativo é pertinente e usual, uma vez 
que o processo legislativo há de se manifestar de acordo com a espécie legisla-
tiva a ser produzida. E isso reflete nos procedimentos. Geralmente, os projetos 

10  TRINDADE, João. Processo Legislativo Constitucional. 3ª edição. Editora Jus Podivm: Salvador, 2017.p. 
26
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de lei complementar, os projetos de lei ordinária, os projetos de resolução e os 
projetos de decreto legislativo, adotam um procedimento comum que, depen-
dendo das circunstâncias políticas, pode passar a vir a se tornar um procedimen-
to sumário, por exemplo, caso receba a chamada urgência, forma de tramitação 
mais célere, em termos temporais e de soma de fases. Pode, por outro lado, o 
processo legislativo adotar um procedimento especial, por exemplo, nas propos-
tas de Emenda à Constituição, na deliberação das medidas provisórias e no pro-
cesso legislativo financeiro, cujo objeto deste processo é o de conhecer, analisar 
e deliberar todas as proposições legislativas que tratem de matéria de caráter 
financeiro-orçamentário.11 Esses exemplos assumem procedimentos legislativos 
especiais. Cada procedimento detém características próprias.

Vamos explicar um pouco melhor. A soma dos atos do processo, vis-
tos pelo aspecto de sua interligação e combinação e de sua unidade teleológica, é 
o procedimento. Dentro deste, cada ato tem o seu momento oportuno e os poste-
riores dependem dos anteriores para a sua validade, tudo porque o objetivo com 
que todos são praticados é um só: preparar o provimento final.12 Os procedimen-
tos especiais destinam-se a situações (atos e fases) peculiares, onde exista, por 
exemplo, uma maior solenidade e rigidez no processo (propostas de Emenda à 
Constituição), ou que passem exclusivamente por apenas uma Comissão respon-
sável por examinar uma específica matéria (processo legislativo orçamentário). 
Por sua vez, o procedimento ordinário, que possui atos de emprego geral, detém 
um caráter residual, uma vez que, não prevendo a Constituição ou o Regimento 
Interno um procedimento específico, há de cair na tramitação apegada à genera-
lidade de atos e fases.

Fases: essa é a palavra que nos chama a atenção e que grava não só 
a marcha processual como a própria definição acima colocada, mas, também, a 
participação dos partidos políticos no processo legislativo. Vimos que o proce-

11  Cf. nossa tese de doutoramento, O Processo Legislativo Financeiro, defendida na Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo em 2007. Ainda não publicada.

12  CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido R. Teoria 
Geral do Processo. 12ª edição. Editora Malheiros: São Paulo, 1996.p. 324
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dimento é a soma dos atos do processo, vistos pelo aspecto de sua interligação e 
combinação e de sua unidade teleológica, e que dentro do procedimento, cada ato 
tem o seu momento oportuno e os posteriores dependem dos anteriores para a sua 
validade, tudo por um motivo: o objetivo com que todos são praticados tem em 
vista a preparação do ato final, qual seja, a produção de uma espécie legislativa. 
Antes de tudo, o que queremos aqui marcar, para que se fique caracterizado algo 
como sendo uma fase, é justamente o seguinte: cada ato processual é produzido 
em um momento oportuno, que vai interligar os atos anteriores com os posteriores. 
A cada momento oportuno damos o nome de fases do processo legislativo. E são 
nessas fases onde ocorre a relevância, ou não, da participação dos partidos políti-
cos no processo legislativo, é em cada fase onde podemos dizer se há ou não há a 
participação do partidos políticos e, se há, qual é a intensidade dessa participação.

Em suma, e já em adiantamento do que iremos expor, a proximidade 
entre os partidos políticos e o processo legislativo pode ser traduzida como o 
encontro das águas díspares nas fases do processo legislativo. Vejamos.

4. A proximidade entre os partidos políticos e o processo legislativo: o en-
contro das águas nas fases do processo legislativo

Pergunta-se: por que dissemos, no final do tópico anterior, que 
a proximidade entre os partidos políticos e o processo legislativo pode ser 
traduzida como o encontro das águas nas fases do processo legislativo? Aliás 
dissemos pouco. Na verdade, é o encontro das águas díspares, ou, o plura-
lismo político, mais o princípio da colegialidade, que caracteriza os Parla-
mentos com toda a sua intensidade, quer seja esta instensidade alta, média ou 
baixa, a significar os embates políticos antagônicos no seio do Legislativo, 
valendo-se não só da retórica própria dos discursos políticos, mas, também, 
dos instrumentos jurídico-regimentais para acentuar, amenizar ou obstar os 
debates e, sobretudo, as deliberações, momento ápice de todos Parlamentos, 
ou órgãos colegiados.

Entretanto, a deliberação é uma das fases procedimentais de um pro-
cesso. No estudo nosso, a deliberação é, caracteristicamente e em regra, a fase final 



191REVISTA DA ADVOCACIA DO PODER LEGISLATIVO

BREVES NOTAS SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO PROCESSO LEGISLATIVO

do procedimento legislativo ordinário13 (deliberação de projetos de lei comple-
mentar, de ordinária, de decretos legislativos, de requerimentos vários). Contudo, 
não é somente na fase final no interior do Poder Legislativo em que ocorrem as 
deliberações. Nas Comissões, as deliberações são fatos essenciais, uma vez que gi-
zam o final de uma instrução para a próxima, ou, marca o final da fase instrutória, 
ou, até mesmo, há o encerramento do processo com a chamada votação conclusi-
va14. Mas, o que são as fases procedimentais do processo legislativo?

Acreditamos que agora é a oportunidade para explicarmos o que 
vem a significar a frase fases do processo legislativo. Na verdade, são fases pro-
cedimentais do processo legislativo, pelo fato de estar atrelado o procedimento 
elegido à espécie legislativa que se irá elaborar. A depender de qual espécie, 
verificar-se-á qual procedimento há de ser utilizado, se pelo procedimento legis-
lativo comum (ordinário ou sumário, com a prevalência dos misteres do regime 
de urgência), ou pelo procedimento legislativo especial, cujos exemplos mais 
notórios, como já dissemos, são as propostas de emenda à Constituição, a análise 
das MPs e o processo legislativo financeiro (ou orçamentário).

Fase, no léxico comum, vem a ser os vários períodos, estágios, 
ou estados, da evolução pelas quais passa uma determinada situação ou 
pessoa. Em linhas básicas, os processos também são talhados por fases, 
mormente evolutivas, que tendem a um ato ou fato final. Previamente a 
instauração de um processo, existem regras prévias de observância obriga-
tórias para que o que se pretenda ao final seja alcançado com o máximo de 
verdade, ou justiça. Podem concorrer diversas vontades que impulsionam o 
processo, ou pode ser que apenas um ser o mova. Nos processos culturais 
humanos, inseridos no meio antropológico social, em regra quase absoluta, 
os processos demandam o concurso de diversas vontades, denominados 
processos complexos. Cada uma dessas vontades inaugura, manifesta ou 
produz fatos e atos no interior do processo.

13  Nos procedimentos legislativos especiais, evidentemente, a deliberação sinaliza a fase final do processo 
legislativo.

14  Aliás, a CF em seu art. 58, §2º, diz que “às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: 
I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo 
se houver recurso de um décimo dos membros da Casa.”
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No processo legislativo isso não é diferente. Ele é reflexo da socie-
dade humana que despeja em coletivos o poder de decidir os rumos e auxiliar na 
superação das necessidades dessa sociedade. Desta forma, o processo legislati-
vo é caracterizado pelo concurso de vontades diversas a conjugar um processo 
complexo com vistas a produzir um ato de interesse público vital para a regular 
convivência social: a lei.

O processo legislativo, a depender de qual espécie legislativa irá 
produzir, adotará um procedimento e, dentro desse procedimento, ocorrerão es-
tágios, períodos ou fases próprias que impulsionam o desenvolvimento da mar-
cha processual até o provimento final. 

A doutrina, em uníssono, aponta que existem fases, mas não é unâ-
nime na rotulação de cada uma dessas fases. Há variações homonímias: são 
conferidos rótulos diferentes para, em substância, finalidades comuns. Assim, 
existem classificações diferentes para fins iguais. Para alguns, a análise do 
procedimento legislativo demonstra a existência de cinco fases no caminhar 
dos projetos de lei: a introdutória ou da iniciativa; a de exame dos projetos 
nas comissões permanentes ou comissão especial; a das discussões do projeto 
em Plenário; a decisória; e a revisória15. Para outros, existe a fase preliminar 
(iniciativa); a fase constitutiva (discussão e votação = deliberação parlamentar 
+ deliberação executiva = sanção ou veto); e a fase complementar, sinalizadas 
pela promulgação e publicação.16 

Para nós, as fases variam de acordo com a espécie legislativa. Por 
isso, haverá sempre uma fase de iniciativa (inauguração do processo legislativo); 
haverá sempre uma fase instrutória (emendabilidade das proposições e elabora-
ção de pareceres pelas Comissões ou, onde houver a previsão, por um Relator 
Especial); haverá sempre uma fase de deliberação, subdividida nas subfases de 
discussão, de votação e, no procedimento comum das leis complementares e 
ordinárias, a decisão executiva; e a fase de promulgação, a depender da espécie, 

15  SILVA, José Afonso. Processo Constitucional de Formação das Leis. 2ª edição. Editora Malheiros: São 
Paulo, 2006. p. 276

16  TRINDADE, João. Processo Legislativo Constitucional. 3ª edição. Editora Jus Podivm: Salvador, 2017. p. 50
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será caracterizada pela sanção ou veto, promulgação e publicação (privilégio 
executivo, prerrogativa do Chefe do Poder Executivo), ou pela promulgação e 
publicação (privilégio legislativo, prerrogativa da Mesa do Poder Legislativo), 
como ocorrem na finalização (a) das propostas de emenda à Constituição, (b) dos 
projetos de resolução e (c) dos projetos de decreto legislativo).

Já nos regimentos internos, pelo menos aqueles de que nos valemos 
como parâmetros de pesquisa (até mesmo como reflexo da nossa atuação fun-
cional), não há uma divisão rotulada de fases. Elas existem sim, mas nominadas 
e espalhadas de forma genérica. Por exemplo, no Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados, a palavra fase aparece 11 (onze) vezes, e, em pouquíssimas 
dessas vezes, há o sentido dessa compartimentação a que nos referimos17. No 
Regimento Interno do Senado Federal, a palavra fase surge 28 (vinte e oito) ve-
zes, porém, com um pouco mais do que a Câmara dos Deputados, no sentido da 
divisão procedimental exposta.18 Quanto ao Regimento da Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo, a palavra frase mostra-se em 7 (sete) oportunidades, 
mas escassamente no sentido das fases procedimentais.19 Todavia, há um dife-
17  RICD, Art. 104. A retirada de proposição, em qualquer fase do seu andamento, será requerida pelo Autor 

ao Presidente da Câmara, que, tendo obtido as informações necessárias, deferirá, ou não, o pedido, com 
recurso para o Plenário. RICD, Art. 165. Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao debate em Plenário.
RICD, Art. 195. Ultimada a fase da votação...

18  RISF, art. 122, § 2º No avulso eletrônico da Ordem do Dia consignar-se-á a existência de projetos em 
fase de recebimento de emendas, com a indicação da comissão que deverá recebê-las; RISF, art. 170, 
§ 2º No avulso eletrônico da Ordem do Dia deverá constar: I - os projetos em fase de recebimento de 
emendas perante a Mesa ou comissão; RISF, art. 250, Parágrafo único. Ao fim da fase de instrução da 
matéria, serão publicados em avulsos eletrônicos os pareceres proferidos, neles se incluindo; RISF, 
Art. 263. As representações dirigidas à Mesa, contendo observações, sugestões ou solicitações sobre 
proposições em curso no Senado, serão lidas no Período do Expediente, publicadas, em súmula ou na 
íntegra, no Diário do Senado Federal, reunidas em processo especial e encaminhadas às respectivas 
comissões para conhecimento dos relatores e consulta dos demais membros, acompanhando a pro-
posição em todas as suas fases; RISF, art. 279, § 4º O requerimento previsto nos incisos I, II e III do 
caput será apresentado e votado ao se anunciar a matéria e o dos incisos IV e V, em qualquer fase da 
discussão; RISF, Art. 364. Encerrada a discussão, em segundo turno, com apresentação de emendas, a 
matéria voltará à Comissão, para parecer em cinco dias improrrogáveis, após o que será incluída em 
Ordem do Dia, em fase de votação.

19  RIAL, artigo 180 - Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao debate em Plenário; RIAL, artigo 252, 
§ 2º - Só se admitirão emendas na fase de Pauta; artigo 287 - O Presidente da Assembleia adotará as 
medidas necessárias à adequação das proposições elaboradas ou tramitando em desconformidade com 
este Regimento, providenciando, notadamente, o reenvio às respectivas Comissões, de proposições já 
instruídas ou em fase de instrução para fins de deliberação conclusiva das Comissões, conforme previsto 
nos artigos 31, I, e 33, II, do Regimento Interno.
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rencial: o Regimento Interno da ALESP confessa que o processo de elaboração 
tem fases20, competindo à Mesa, aos Parlamentares, às Comissões e às assesso-
rias identifica-las, o que não é um tarefa difícil, uma vez que a natureza de cada 
procedimento leva a entender em qual fase ele se encontra.

Veja-se, no entanto, que em nenhum momento se disse o termo par-
tidos políticos. E é essa ausência que iremos examinar no próximo tópico, ao 
identificar as possíveis incidências de participação dos partidos políticos nas 
fases do processo legislativo (em sentido amplo), sem descurar de uma análi-
se crítica de indagações sobre presenças e ausências dos partidos políticos no 
decorrer do processo legislativo. E mais: se eles, partidos, participam, qual é a 
intensidade dessa participação.

4.1 A incidência da participação dos partidos políticos nas fases do processo 
legislativo. Análise crítica

Muito bem. A pergunta de chofre que fazemos é: os partidos políticos 
participam do processo legislativo? Para responder essa pergunta, em primeiro lugar, 
cabe noticiar que o termo partido político ou só partido aparece nos Regimentos In-
ternos com a incumbência de várias atividades parlamentares, mas não só de caráter 
legislativo. Como atividade parlamentar podemos tipificar como toda aquela que en-
volve uma necessária participação do eleito na vida interna do Parlamento, o que não 
se resume, somente, às atividades legislativas, que se restringem, em nosso modo de 
ver, às funções típicas do Poder Legislativo, legislar e fiscalizar. A atividade parla-
mentar, conquanto seja continente do qual a atividade legislativa é conteúdo, é mais 
ampla, a significar a participação dos parlamentares nas rotinas do Poder Legislativo, 
inclusive rotinas administrativas. Exemplos de atividade parlamentar interna podem 
ser sacados da participação dos parlamentares em funções regimentais e administra-
tivas na Mesa; na condução regimental e administrativa das Comissões Permanentes 
ou Temporárias; no exercício da liderança das bancadas partidárias; no exercício da 
liderança de governo /ou maioria, bem como das minorias; no exercício da função 
disciplinar dos pares, como integrante dos Conselhos de Ética e Corregedoria; na par-
20  RIAL, artigo 176 - O autor poderá solicitar, em todas as fases da elaboração legislativa, a retirada de 

qualquer proposição.
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ticipação de frentes parlamentares dos mais diversos matizes, entre outros exemplos.
A par dessa distinção rudimentar, que separa um pouco as noções de 

atividade parlamentar e de atividade legislativa, somos forçados a reconhecer 
que é, justamente no encontro das águas díspares nas fases do processo legislati-
vo, onde estas duas atividades se confundem, se misturam, e acusam a intensida-
de da participação dos partidos políticos no processo legislativo. Dessa distinção 
entre atividade parlamentar (continente) e atividade legislativa (conteúdo) pode-
mos, em contraste, identificar as múltiplas funções dos parlamentares no bojo do 
Poder Legislativo, sobretudo nas fases procedimentais do processo legislativo.

Desta forma, a resposta à pergunta vestibular deste tópico é: sim, os 
partidos políticos participam do processo legislativo, porém com intensidades, 
intensidades diferentes, intensidades essas aquém da importância dessas agre-
miações que possuem residência na Constituição, sendo, inclusive, a filiação 
a um partido político condição de elegibilidade (art. 14, § 3º, inciso V, da CR).

No vernáculo, intensidade é característica do que é intenso, ou seja, 
daquilo que se manifesta ou se faz sentir com força, vigor, abundância; daquilo 
que ultrapassa as medidas ou graus do habitual.21 Transmutada para o processo 
legislativo, há de se inquirir com qual intensidade, no sentido da força e da abun-
dância, se faz a participação dos partidos políticos no processo legislativo. 

Isso porque, essa intensidade não é linear, uniforme e constante. Ela se 
manifesta com graus de intensidade (o próprio conceito de intenso prevê grau como 
uma manifestação do que é intenso), podendo ser essa intensidade alta, média ou 
baixa. Em vista disso, podemos dizer que a participação dos partidos políticos no 
processo legislativo se faz mediante graus de intensidade alta, média e baixa.

Antes de discorrermos um pouco sobre a nossa impressão a respeito 
da intensidade de participação dos partidos políticos nas fases procedimentais do 
processo legislativo, surge uma outra pergunta, nem tanto de natureza jurídica 
mais imediata. Talvez essa pergunta resida mais dentro do campo da Ciência 
Política ou da Teoria Geral do Estado, ou pelo menos nos escaninhos de uma As-

21  Dicionário Houaiss. www.uol.com.br
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sembleia Constituinte, dentro da elaboração de uma nova Constituição. Talvez, 
ainda, não tenhamos resposta posta, mas suposta: por que não há uma expressa 
participação dos partidos políticos no devido processo legislativo? Quando se 
diz expressa participação quer se formular a indagação do por que os partidos 
políticos não foram arrolados como legitimados para, por exemplo, deflagrar 
o processo legislativo, tal como está na Constituição Federal no que toca aos 
deputados e senadores, ao presidente da República, aos chefes dos Tribunais, 
ao Procurador-Geral da República e até mesmo ao povo, na chamada iniciativa 
popular? Presumimos, com sustentação na doutrina mais autorizada, que a As-
sembleia Nacional Constituinte, no campo do processo legislativo, prestigiou 
mais o mandato como representação parlamentar individualizada do que como 
representação partidária e entendeu que deveria ser conferido ao mandato parla-
mentar uma natureza independente e não imperativa. 

Ao se eleger o mandato representativo individualizado como o centro 
de irradiação jurídica no interior da Casa Legislativa, optou-se, então, por dar uma 
autonomia aos parlamentares, embora os estatutos partidários possam prever que a 
votação diferente de um parlamentar, em desacordo com a orientação da liderança 
da bancada possa ser caracterizada como um ato de indisciplina, sancionável com 
a expulsão da agremiação. Porém, isso é um problema externo ao Parlamento. 

Constitucionalmente falando, a Assembleia Nacional Constituinte 
levou em conta que o mandato político é uma das mais importantes expressões 
da conjugação do político com o jurídico, o que também influi em suas carac-
terísticas mais importantes, que são: a) o mandatário, apesar de eleito por uma 
parte do povo, expressa a vontade de todo o povo, ou pelo menos, de toda a 
circunscrição eleitoral onde foi candidato, podendo tomar decisões em nome 
de todos os cidadãos da circunscrição, ou mesmo de todo o povo do Estado; b) 
que embora o mandato seja obtido mediante um certo número de votos, ele não 
está vinculado a determinados eleitores, não se podendo dizer qual ,o mandato 
conferido por certos cidadãos; c) o mandatário, não obstante decidir em nome 
do povo, tem absoluta autonomia e independência, não havendo necessidade de 
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ratificação das decisões, além do que as decisões obrigam mesmo os eleitores 
que se oponham a elas; d) o mandato é de caráter geral, conferindo poderes para 
a prática de todos os atos compreendido na esfera de competências do cargo para 
o qual alguém foi eleito; e) o mandatário é irresponsável, não sendo obrigado 
a explicar os motivos pelos quais optou por uma ou por outra orientação; f) em 
regra, o mandato é irrevogável, sendo conferido por prazo determinado, não 
existindo no Brasil a figura do recall.22

Das características do mandato, não emerge nenhuma vinculada 
diretamente aos partidos políticos, o que, em nossa opinião, esmaece a figura 
importante de catalisador de ideias, ideais e ideologias, todas potencialmente 
passíveis de conversão em programas de governo. Embutida nessa análise, cabe 
a observação de MAURICE DUVERGER23: 

A democracia liberal é individualista. No plano político, 
ela permite que se defrontem personalidades livres em 
seus movimentos. Os partidos têm geralmente uma es-
trutura frágil, que permite uma grande liberdade aos seus 
respectivos membros. 

Repete-se o talvez: talvez essa seja uma explicação plausível para não 
ter sido dado maior ênfase aos partidos políticos como legitimados para atuar em 
todos as fases do processo legislativo. Essa atuação ocorre, mas, como dissemos, 
há de depender do grau de intensidade que o ordenamento jurídico reservou aos 
partidos políticos no processo legislativo e é o que veremos adiante.

4.2 Intensidade alta: visão tradicional do Parlamento
As participações dos partidos políticos nas Comissões e nas delibe-

rações em geral demonstra que, dentro dessa fase de deliberação (que abarca a 
parte de finalização da fase de instrução também), há um grau alto de partici-
pação dos partidos políticos no processo legislativo. Nessa fase, onde ocorrem 
as discussões e as votações é que vamos perceber um envolvimento maior dos 
22  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 33ª edição. Editora Saraiva: São 

Paulo, 2016. p. 159
23  DUVERGER, Maurice. As Modernas Tecno-Democracias. Editora Paz e Terra: Rio de Janeiro, 1975. p. 73
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partidos políticos através das suas bancadas na Casa Legislativa, sobretudo na 
pessoa dos seus líderes. São eles que conduzem as bancadas partidárias e são um 
misto de funções, sendo ao mesmo tempo condutores dos interesses dos partidos 
nas Casas Legislativas e porta-vozes da bancada. Desfrutam, para tal mister, da 
chamada estrutura parlamentar, estrutura essa que serve de apoio e assessora-
mento à bancada na batalha de convencimento e demonstração das causas que 
ideologicamente abraçam.

Diga-se de passagem, não podemos confundir participação com pre-
sença dos partidos políticos nas Casas Legislativas. A participação se dá con-
forme o grau de intensidade dispensada pelos Regimentos Internos, enquanto a 
presença se dá por força de lei, mais precisamente a Lei nº 9.096/1995, a Lei dos 
Partidos Políticos, que em seus artigos 12 e 13 viabilizam o funcionamento dos 
partidos políticos nas Casas Legislativas:

Art. 12. O partido político funciona, nas Casas Legislati-
vas, por intermédio de uma bancada, que deve constituir 
suas lideranças de acordo com o estatuto do partido, as 
disposições regimentais das respectivas Casas e as nor-
mas desta Lei.
Art. 13. Tem direito a funcionamento parlamentar, em 
todas as Casas Legislativas para as quais tenha elegi-
do representante, o partido que, em cada eleição para a 
Câmara dos Deputados obtenha o apoio de, no mínimo, 
cinco por cento dos votos apurados, não computados os 
brancos e os nulos, distribuídos em, pelo menos, um ter-
ço dos Estados, com um mínimo de dois por cento do 
total de cada um deles.

Pelo debate acalorado nos plenários das Comissões ou das Sessões 
é que se tem uma visão conhecida e tradicional do Parlamento e esse debate se 
dá, com proeminência absoluta, nas fases que comportam deliberações, quer 
seja na finalização da fase instrutória, com a deliberação dos votos dos relatores, 
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quer seja na fase de deliberação propriamente dita, com as subfases de discussão 
e votação. Nesse momento, da deliberação, os líderes das bancadas, em regra, 
conduzem o voto que o partido político se pronunciará perante a sociedade.

4.3 Intensidade média
Sintonizada dentro da fase de instrução, onde as proposições legis-

lativa recebem os pareceres dos relatores nas Comissões Temáticas, percebe-se 
que a participação dos partidos políticos através das suas bancadas é de grau 
médio, uma vez que são os parlamentares os redatores dos votos, que podem, 
ou não, vocalizar as pretensões estatutárias do partido ao qual pertencem. A de-
pender da importância da Comissão, maior ou menor é o apetite partidário em 
querer fazer parte de sua composição.

Daí decorre uma questão interessante: podem os partidos políticos, 
na Comissão de Constituição e Justiça, iniciar, através dos seus membros filia-
dos, um controle legislativo de constitucionalidade, ou controle político, em-
brião antecipado da legitimação constante no art. 103 da CF, o que chega a ser 
contraditório: o partido político não pode apresentar proposições, mas pode fe-
char questão internamente na bancada e derruba-la na Comissão de Constituição 
e Justiça. Quem nos chama a atenção para essa questão, é o professor ELIVAL 
DA SILVA RAMOS24, que diz que as deliberações das Comissões de Constitui-
ção e Justiça - que ele chama de subfase instrutória - são importantes, uma vez 
que a Comissão de Constituição e Justiça 

É incumbida de opinar sobre a viabilidade jurídica das 
proposituras, o que abrange o exame de compatibilidade 
com a Constituição Federa. A importância que os par-
tidos com representação parlamentar costumam atribuir 
à participação nessa comissões mostra que os pareceres 
por ela emitidos apresentam consequências relevantes 
no processo de elaboração legislativa.

24  RAMOS, Elival da Silva. Controle de Constitucionalidade no Brasil – Perspectivas de Evolução. Editora 
Saraiva: São Paulo, 2010. pp. 237/238
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Podemos dizer que há, também, uma participação média dos partidos 
políticos no processo de eleição para compor as Mesas diretivas e para a com-
posição das Comissões. Embora pelo sistema proporcional os partidos políticos 
detenham o direito a possuir assento na Mesa diretiva, titular ou substituta, bem 
como nas Comissões, podem os partidos políticos liberar os seus parlamentares 
a votar em determinados candidatos, tudo a depender da decisão interna dos par-
tidos políticos, que poderão tolerar o voto do parlamentar contrário à orientação 
da liderança, ou poderá sancioná-lo por infidelidade.  

4.4 Intensidade baixa: crítica
A fase onde se dá uma baixa, ou até mesmo, inexistente intensidade de 

participação dos partidos políticos no processo legislativo, por mais incrível que 
possa parecer, é a fase introdutória da produção legislativa. É nessa fase, como 
vimos, que é exercido o poder de iniciativa legislativa. O mesmo se dá na fase de 
promulgação ou fase complementar, cargo do Chefe do Executivo ou da Mesa.

Interessante contradição, repisamos: vemos quem os são legitimados 
a propor proposições os parlamentares: os deputados, as Mesas, o Chefe do Po-
der Executivo, os tribunais, as instituições constitucionais (MP e TC) e o povo, 
através da iniciativa popular. Porém, não se verifica dentro das iniciativas legis-
lativas mais relevantes, a presença dos partidos políticos. Nem na Constituição, 
nem nos regimentos internos do Congresso Nacional, do Senado Federal, da 
Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa de São Paulo se vê o poder 
de iniciar o processo legislativo, o que conota uma participação nula (ou quase 
nula), ou melhor, inexistente.

Poder-se-á argumentar que existem as iniciativas coletivas, onde um 
grupo de parlamentares se une e assina a proposta legislativa. Nessa iniciativa, 
todos os membros de uma bancada partidária em uma Casa Legislativa poderiam, 
em tese, se reunir e dar vazão a uma proposição legislativa. Nada impede. No 
entanto, trata-se de uma união informal de parlamentares para se produzir um ato 
formal. Não é ato de legitimidade exclusiva do partido político, mas dos membros 
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de sua bancada representada na Casa Legislativa. Isso não substituiu a legitimida-
de própria ou independente do partido político para apresentar proposições. Parla-
mentares de um mesmo partido podem se unir, porém o farão em nome próprio e 
não do partido. Outros parlamentares de outros partidos podem fazer o mesmo, e a 
iniciativa coletiva ser múltipla, mas não exclusiva de um partido político.

Na esteira da iniciativa legislativa externa ao Parlamento, reservada 
ao Chefe do Poder Executivo, os tribunais, as instituições constitucionais (MP 
e TC) e o povo, poderia o partido político figurar também como um legitimado 
para iniciar o processo legislativo. A ilegitimidade para essa iniciativa, com todo 
o respeito, nos soa estranho. Pode ser que a justificativa para esse alheamento 
dos partidos políticos do rol de iniciadores do processo legislativo, como dis-
semos, tenha muito a ver com a natureza do mandato parlamentar, de natureza 
independente, cuja expressão se dá sem amarras diretas com o eleitorado.

Porém, não entendemos que essa justificativa seja sólida o su-
ficiente. Muitos fatores nos levam a pensar a esse respeito. Por exemplo, a 
decisão do STF25 que disse que os mandatos pertencem aos partidos políticos 
e a presença dos partidos políticos no rol dos legitimados para propor ação 
direta de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade (art. 
103, CF/88), bem como a arguição de descumprimento de preceito funda-
mental, são exemplos da falta de sintonia desenhada pelo legislador consti-
tuinte. Ou seja: é uma situação de abundante relevância nos extremos, mas 
de pauperismo no recheio, uma vez que o partido político é veículo de con-
dução e de introdução do parlamentar à Casa Legislativa (condição de elegi-
bilidade) e é legitimado para propor, via ação direta, controle concentrado de 
constitucionalidade perante do STF.

5. Conclusão 
Em conclusão, nestas breves notas, vê-se que o ordenamento jurídi-

co reservou aos partidos políticos um papel de atuação coadjuvante no processo 
legislativo, em suas fases procedimentais. Apesar disso, a participação dos par-
25   STF, MS 30.260/DF: “o mandato pertence ao partido político, pelo qual concorre o candidato.”
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tidos políticos se dá de forma proeminente nas fases de instrução, sobretudo nas 
Comissões e na fase de deliberação, nas subfases de discussão e votação.

Nas demais fases, a participação dos partidos políticos é pratica-
mente inexistente, uma vez que a) não possuem legitimidade para protocolar 
proposições legislativas, nem ofertar emendas, e b) na fase de promulgação 
pelo Chefe do Poder Executivo ou pela Mesa, também não se vê aí uma parti-
cipação direta dos partidos políticos, mas indireta, no sentido deste pressionar, 
por exemplo, o Chefe do Poder Executivo, que porventura seja seu filiado, a 
sancionar, vetar ou exercer a sua prerrogativa pelo silêncio. Mas aí já entram 
elementos mais políticos do que jurídicos a influenciar a tomada de decisão 
pelo Chefe do Executivo.

Como vimos, ser filiado a um partido é condição de elegibilidade 
e, caso um partido político não concorde com uma proposição legislativa que 
se transformou em uma espécie legislativa, poderá, nos termos do art. 103 da 
CR/88 propor ação direta de inconstitucionalidade com vista a extinção dessa 
espécie legislativa, residindo aí uma das contradições: não tem legitimidade para 
iniciar o processo, porém, detém legitimidade processual judiciária para propor 
a extinção da medida legislativa aprovada, caso essa viole a Constituição. É uma 
situação de extremos, e nada faz justificar essa carência institucional, excluindo 
do debate e desnutrindo de importância os já combalidos partidos políticos. 

Minar a importância dos partidos políticos na democracia é solapar 
os alicerces do próprio Estado Democrático de Direito, uma vez que o mau con-
ceito que se faz dos partidos permite aos nostálgicos dos totalitarismos embalar 
sonhos pela assunção do partido único, que é o último prego na tampa do ataúde 
que embalsama o pluralismo político e a democracia.
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Resumo: O presente artigo critica o texto do art. 20 da Lei n. 13.655/2018. A 
norma vincula a tomada de decisão às suas consequências.  A pretexto de atribuir 
segurança jurídica, a norma traz insegurança jurídica ao próprio sistema jurídico 
que pretende preservar. A eficácia da norma reconstruída a partir da interpretação 
do dispositivo depende de juízo subjetivo de prognose, que tem por efeito redu-
zir a eficácia do texto legal.  
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Legal certainty by legal uncertainty rule? 
Inconsequent consequentialism.

Considerations about art. 20 of law n. 13.655 / 2018

Abstract: This article criticizes the text of art. 20 of Law no. 13.655 / 2018. The 
rule links decision making to its consequences. Under the pretext of attributing 
legal certainty, the rule brings legal uncertainty to the legal system that it intends 
to preserve. The effectiveness of the rule reconstructed from the interpretation 
of the text depends on subjective judgment of prognosis, which has the effect of 
reducing the effectiveness of the legal text.

Keywords: Constitutional. Administrative. Hermeneutics. Consequentialism. 
Legal certainty.

Introdução
A Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018, incluiu onze artigos no 

Decreto-Lei nº 4.657/1942. Este foi denominado em sua origem de Lei de Intro-
dução ao Código Civil Brasileiro (LICC), tendo sua ementa alterada pela Lei nº 
12.376/2010, ampliando seu âmbito de vigência para além do Código Civil e do 
direito privado, passando a ser denominada desde então de Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro (LINDB), alcançando normas de direito público. 
Norma sobre normas, a LINDB é tida como norma de sobredireito, tendo o fim 
de explicar ou orientar a interpretação e aplicação do Direito.  

Sumariamente, a Lei nº 13.655/2018 trouxe as seguintes inovações 
legislativas: o art. 21 trata da indicação das consequências jurídicas e administra-
tivas quando da invalidade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma adminis-
trativa. O art. 22 tutela a difícil missão administrativa do gestor público, subme-
tido nos últimos tempos a miscelânea de leis de responsabilidade pelo exercício 
dessa função, que o faz temer qualquer atuação administrativa inovadora que o 
coloque em risco de responder pessoalmente por esses atos. O art. 23 assegura 
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regime jurídico de transição entre o momento anterior e posterior de decisão 
administrativa, controladora ou judicial. O art. 24, na mesma linha, privilegia a 
confiança dos administrados nos atos do Poder Público1, a despeito do já dispos-
to no art. 6º da LICC originária. As normas dos arts. 26 e 27 introduziram o mo-
delo de controle consensual da administração pública, tema debatido e desejado 
amplamente pela doutrina administrativista2. O art. 28 trata da responsabilidade 
pessoal das decisões tomadas pelos agentes públicos, limitando-a aos casos de 
dolo e erro grosseiro. O art. 29 previu a possibilidade de consulta pública quanto 
à edição de atos normativos por autoridade administrativa. E, por fim, a previsão 
do art. 30, determinando que as autoridades públicas devem atuar para aumentar 
a segurança jurídica na aplicação das normas. 

Paralelo a esses artigos, a nova lei introduziu a norma do art. 20, 
pretendendo atribuir segurança jurídica às decisões nas esferas administrativas, 
de controle e judicial. Contudo, a pretexto de atribuir segurança jurídica, a nor-
ma traz insegurança jurídica ao próprio sistema jurídico que pretende preservar.  

O propósito específico da nova norma, para além da inclusão do modelo 
de administração consensual na administração pública e de medidas de tutela do ges-
tor público, foi, expressamente, como declarado em sua ementa, incluir “disposições 
sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público”.   

O art. 20 da Lei nº 13.655/2018 é o principal dispositivo que trata da 
pretensa atribuição de segurança jurídica às decisões da administração pública, 
dos tribunais de contas e do judiciário, tanto em relação às normas de direito 

1  COUTO E SILVA, Almiro do O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito públi-
co brasileiro e o direito da administração pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo 
decadencial do art. 54 da Lei do Processo Administrativo da União (Lei nº 9.784/99). Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 237, p. 271-316, jul. 2004, e Princípios da legalidade da administração 
pública e da segurança jurídica no Estado de Direito contemporâneo. Revista da Procuradoria-Geral do 
Estado, Porto Alegre, v. 27, n. 57, p. 13-31, supl., dez. 2003.

2  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações de Direito Público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, 
e Juridicidade, pluralidade normativa, democracia e controle social. In: ÁVILA, Humberto (org.). Fun-
damentos do Estado de Direito. Estudos em homenagem ao professor Almiro do Couto e Silva. São 
Paulo: Malheiros, 2005, pp. 91-113; BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: di-
reitos fundamentais, democracia e constitucionalização. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008; FERRAZ, 
Luciano. Controle consensual da administração e suspensão do processo administrativo disciplinar. Rev. 
do TCMG, nº 4, ano XXV, 2007.
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público quanto às de direito privado. A norma do art. 20 pretende orientar aquele 
que decide nas esferas administrativa, de controle e judicial no sentido de atuar 
com segurança jurídica na aplicação do direito. 

O exame do dispositivo demonstra algumas inconsistências em 
seu conteúdo e em sua pretendida finalidade, que deságua na conclusão de 
que a norma ao pretender atribuir segurança jurídica colabora para gerar in-
segurança jurídica. 

1. O texto normativo
O texto do art. 20 da nova lei diz:

Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e ju-
dicial, não se decidirá com base em valores jurídicos 
abstratos sem que sejam consideradas as consequên-
cias práticas da decisão.
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessida-
de e a adequação da medida imposta ou da invalidação 
de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrati-
va, inclusive em face das possíveis alternativas.

Do texto do art. 20 destacam-se três expressões fundantes da nor-
ma. A primeira é a utilização de “valores jurídicos abstratos” nas decisões 
administrativas, de controle e judicial; a segunda, “consequências práticas 
da decisão”; e a terceira, “a necessidade e a adequação”. O texto contém 
uma proibição condicionante de limitar a atuação decisória do administra-
dor, do controlador e do juiz com base em “valores jurídicos abstratos”, 
autorizando-os desde que apurem as “consequências práticas da decisão” e 
demonstrem a sua “necessidade e a adequação”. 

Previamente ao exame dos significados e alcance dessas expressões, 
o próprio instrumento normativo em que o dispositivo está inserido parece reve-
lar certa incompatibilidade sistemática com o ordenamento. 
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2. Normas de sobredireito infraconstitucionais
A finalidade da LINDB originária, denomina de Lei de Introdução 

ao Código Civil (LICC), foi a de regular a vigência das leis (art. 1º e 2º), sua 
obrigatoriedade (art. 3º), as fontes de integração normativa (art. 4º), a teleologia 
de sua aplicação jurisdicional (art. 5º), a sua aplicação no tempo e no espaço 
(art. 6º), e ainda hipóteses relacionadas ao direito internacional público e priva-
do (art. 7º a 19). A Lei nº 12.376/2010 alterou a ementa da LICC para “Lei de 
Introdução às Normas de Direito Brasileiro”, baseada na constatação de que sua 
aplicabilidade alcançava outras normas que não apenas as do Código Civil. Em 
25 de abril de 2018, a Lei nº 13.655/2018, incluiu os arts. 20 a 30 no Decreto-Lei 
nº 4.657/1942, ementada como “disposições sobre segurança jurídica e eficiên-
cia na criação e na aplicação do direito público”, ampliando expressamente sua 
aplicabilidade ao direito público.

Interessante notar a transformação da LICC de 1942 até a LINDB 
de 2018 diante da linguagem e da teoria constitucional. A LICC, promulgada 
no contexto jurídico de centralidade do Código Civil de 1916, deu lugar a 
LINDB agora fundada no Estado Constitucional. Tratando, em seus primeiros 
artigos, e agora nos seus finais, de como as normas devem ser interpretadas e 
aplicadas, a eficácia dos dispositivos atinge todo o ordenamento jurídico brasi-
leiro (“normas de direito brasileiro”), os quais devem ser lidos e interpretados 
conforme seu conteúdo. 

O papel da Constituição como norma vértice do ordenamento, para 
a qual devem ser orientadas todas as demais normas, diga-se, desse mesmo 
ordenamento jurídico, parece competir com a norma infraconstitucional que 
paraleliza a função da Constituição como norma fundamental do sistema jurí-
dico brasileiro. 

Essa hipótese é impensável diante da supremacia constitucional e 
das normas decorrentes do Estado de Direito3 orientadoras, com exclusividade, 
3  CANOTILHO, J.J. Comentários à Constituição do Brasil/J.J. Canotilho...[et al.]; outros autores e coor-

denadores Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck, Gilmar Ferreira Mendes. 2ª ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018. 
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da interpretação e aplicação do direito. A LICC, e agora a LINDB, vitaminada 
por normas orientadoras do modo como o intérprete deve orientar-se na inter-
pretação e aplicação da lei, correlaciona segurança jurídica – princípio consti-
tucional implícito decorrente do Estado Democrático de Direito - ao dever de 
motivação segundo critérios extrajurídicos, fundados em consequências práticas 
(fáticas) com juízo de prognose para além do Direito. 

A topologia já informa o deslocamento dessa norma de fundamento 
constitucional e a pretensa finalidade de atribuir, pelo seu próprio fundamento, 
segurança jurídica “na criação e na aplicação do direito público”.

A própria norma, quando examinada, deve submeter-se a critérios 
de segurança jurídica e da tão propalada “eficiência”. Isso significa que para o 
intérprete e aplicador do Direito a aplicação da nova norma deve ser precedida 
da verificação de efetiva concretização da segurança jurídica e da probabili-
dade de eficácia diante de determinado caso concreto. Perceba-se o complexo 
itinerário interpretativo a ser adotado pelo aplicador e intérprete. Em um certo 
e determinado caso concreto, aquele que decide, depois de proceder à quali-
ficação do caso e eleger o direito aplicável, decide (primeira decisão), por al-
guma escolha que se espera seja racional e jurídica, utilizar “valores jurídicos 
abstratos”. Dessa escolha, passa a ficar submetido a determinação do art. 20. A 
permissão condicionante da norma desata a segunda decisão, que consiste em 
expor as possíveis consequências da decisão formulada, espera-se, em juízo de 
possibilidades finitas que possam ser aferidas objetivamente. Um conjunto de 
possibilidades infinitas ou extremamente numerosas de possibilidades práticas 
da decisão inviabilizaria qualquer controle prévio pelo destinatário da decisão, 
caracterizadores de calculabilidade e antecipação de resultados possíveis, di-
mensões da segurança jurídica. 

Realizada a exposição das consequências práticas – alternativas 
–, resultado de combinações possíveis, aquele que decide deve adotar uma 
em detrimento da outra ou outras. Essa terceira e última decisão tomada em 
um único caso concreto deve conter, também se espera, juízo de prognose 
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fundado em dados científicos sólidos e com consistente certeza de ocorrên-
cia no futuro.

A motivação de toda essa operação intelectiva deverá, ainda, de-
monstrar a “necessidade e adequação” da alternativa escolhida (decisão tomada) 
diante das demais alternativas descartadas. Após esse itinerário, que observa o 
polissêmico texto do art. 20, o aplicador e intérprete deve perquirir, pelo caráter 
diretivo atribuído à norma do art. 20, se a decisão, resultado de todo o proces-
so intelectivo, está em conformidade com o princípio da segurança jurídica em 
sede constitucional, pois, afinal, o valor que a norma pretende tutelar é o valor 
segurança, veiculado no princípio da segurança jurídica e que decorre do Estado 
Democrático de Direito.  

Muito se vê que o que menos aparece nesse processo intelectivo é a 
eficiência e a segurança jurídica do destinatário da decisão, e dos demais desti-
natários em geral, que não possuem qualquer referencial de controle e aferição 
de decisões assim tomadas. 

A norma do art. 20, por sua topologia, desde logo, ou confronta 
a Constituição por utilizar princípio supraconstitucional como justificativa 
de sua eficácia e aplicação sem referibilidade ao próprio sistema ou cria 
procedimento decisório constituído por pluralidade de escolhas e de eta-
pas por aquele que decide sem qualquer critério ou referencial normativo 
limitativo de sua atuação – mercê da norma o pretender fazer ao utilizar a 
expressão “segurança jurídica na criação e aplicação do direito público” – 
descortinando o arbítrio de escolhas de alternativas e etapas decisórias. Ao 
que parece, já pelo que o art. 20 previu, adotar soluções fora do direito para 
problemas jurídicos.

A própria interpretação e aplicação da norma demonstra certa in-
compatibilidade com sua finalidade, contrastando, ademais, com o caráter dire-
tivo e orientador exclusivo da Constituição. 

Não bastasse isso, a interpretação e aplicação da norma aos casos con-
cretos que se apresentem contêm alguns problemas que serão a seguir abordados.  
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3. Valores Jurídicos Abstratos
Para além do exposto no tópico acima, há dois outros problemas fun-

damentais na previsão normativa em exame. O primeiro refere-se à permissão 
para que a fundamentação não faça referência ao ordenamento jurídico. A segun-
da está relacionada à ausência ou insuficiência de dados empíricos consistentes 
para a tomada de decisões. 

O texto do art. 20 trouxe a expressão “valores jurídicos abstratos”. A 
incerteza do conteúdo da norma começa pela própria utilização de termos polis-
sêmicos. Valores jurídicos abstratos podem ser aqueles derivados dos princípios 
jurídicos, tal como o valor liberdade, tutelado, por exemplo, pelo princípio da 
presunção de inocência, ou pode significar a utilização de conceitos jurídicos 
indeterminados por aquele que decide segundo o texto do art. 20, ou, ainda, pode 
ser confundido com cláusula geral. 

Em que pese a proposital vagueza semântica dos princípios e dos 
conceitos jurídicos indeterminados, o conceito e a interpretação de um e de 
outro são diversas. 

Princípios e regras são normas. Os princípios são normas imediata-
mente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de complemen-
tariedade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da 
correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da 
conduta havida como necessária à sua promoção. As regras são normas imedia-
tamente descritivas, primariamente retrospectivas e com pretensão de decidibili-
dade e abrangência, para cuja aplicação se exige a avaliação da correspondência, 
sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte ou nos princípios que lhes são 
axiologicamente sobrejacentes, entre a construção conceitual da descrição nor-
mativa e a construção conceitual dos fatos4. 

Um fim é ideia que exprime uma orientação prática. Os fins repre-
sentam uma função diretiva. A instituição do fim é ponto de partida para a pro-
cura de meios. 

4  Ávila, Humberto. Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 213, p. ___
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Os princípios, embora relacionados a valores, não se confundem 
com eles. Os princípios se situam no plano deontológico. Os valores situam-
-se no plano axiológico ou meramente teleológico5. Os princípios são objeto 
de ponderação6, regra geral. Um princípio não será explícito necessariamente, 
mas implícito ao sistema, como o é o da própria segurança jurídica, derivado do 
Estado Democrático de Direito.

As cláusulas gerais constituem uma técnica legislativa característica da 
segunda metade do século XX. A formulação dessa técnica busca prever a hipó-
tese legal mediante o emprego de conceitos cujos termos têm significados inten-
cionalmente vagos e abertos, os chamados “conceitos jurídicos indeterminados”. 
As cláusulas gerais têm em seu enunciado o desenho de uma moldura permeada 
de proposital vagueza semântica, com “a incorporação de princípios, diretrizes e 
máximas de conduta” apta a obter a “constante formulação de novas normas”, me-
diante a atividade de concreção desses princípios, diretrizes e máximas de conduta, 
diferentemente do modelo normativo que traça a hipótese e as suas consequências7.

O conceito jurídico indeterminado contido em uma norma significa 
a utilização de expressões vagas e imprecisas. Parte da doutrina defende que 
não é o conceito que é indeterminado, mas sim as expressões que o formam8. 
Isso significa dizer, na linha de Karl Engisch, que o conteúdo e a extensão das 
expressões ou dos termos que o formam são incertos9. Portanto, há uma inten-
cional plurissignificação de sentido da expressão ou expressões utilizadas deli-
beradamente pelo legislador. 

5  Idem, 213, p. ___
6  Ibidem, p. 131-141, observa que “o modo de aplicação dos princípios não é necessariamente a pon-

deração”, sustentando que os princípios não entram necessariamente em conflito, pois nem todos os 
princípios são aplicados de modo concorrente com outros. 

7  MARTINS-COSTA, Judith. O Direito Privado como um “sistema em construção”: as cláusulas gerais no 
Projeto de Código Civil brasileiro. Revista de Informação Legislativa. Brasília a 35 n.139, jul./set. 1998, p. 7. 

8  GRAU, Eros Roberto. Poder discricionário. Revista de Direito Público, São Paulo, n. 93, jan. 1990, 
p. 44, sustenta inexistir conceitos indeterminados. Para mais a respeito da diversidade de expressões 
equivalentes a “conceito jurídico indeterminado”, o uso dessa expressão e a relação desses “conceitos” 
com discricionariedade, ver: SOUSA, António Francesco de. “Conceitos Indeterminados” no Direito 
Administrativo. Coimbra: Almedina, 1994, especialmente p. 20-22. 

9  ENGISCH, Karl. Introdução ao Pensamento Jurídico. 9ª Edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
p. 208. 
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Os conceitos jurídicos indeterminados podem se referir a realidades 
fáticas ou a valores, estes últimos semelhantes às cláusulas gerais pela utilização 
da vagueza semântica e reenvio a standards10. Conceito jurídico indeterminado 
pode estar contido em uma cláusula geral. A cláusula geral será sempre expressa 
pelo ordenamento dado seu caráter de técnica legislativa. Contudo, uma cláusula 
geral pode conter um princípio ao tutelar determinado valor, qualificando a nor-
ma como cláusula geral e princípio11.   

A intenção desse superficial cotejo é demonstrar a dificuldade inicial 
com que pode se deparar aquele que decide ao tentar identificar se está diante de 
“valor jurídico abstrato” ao decidir. Por isso, a ausência da exata identificação do sig-
nificado da expressão já traz insegurança, sendo necessário aprofundamento na in-
terpretação da norma, buscando a intenção do legislador, ante a insuficiência textual. 

O exame do Relatório da Comissão de Constituição e Justiça da Câ-
mara dos Deputados do Projeto de Lei nº 7.448/2017, que deu origem à Lei 
nº 13.655/2018, elaborado pelos Professores Carlos Ari Sundfeld e Floriano de 
Azevedo Marques Neto, não demonstra que a expressão “valores jurídicos abs-
tratos” tem o significado de princípio. Ao contrário, trata indistintamente princí-
pio, cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados. O Relatório diz: 

A proposta pretende tornar expressos alguns princí-
pios e regras de interpretação e decisão que, segundo 
a doutrina atual, devem ser observados pelas auto-
ridades administrativas ao aplicar a lei. Vale dizer 
que algumas destas iniciativas já foram incorporadas ao 
novo código de processo civil. 
Assim, a proposta sugere parâmetros a serem obser-
vados quando autoridades administrativas tomam 
decisões fundadas em cláusulas gerais ou conceitos 
jurídicos indeterminados.

10  MENKE, Fabiano. A Interpretação das Cláusulas Gerais: a subsunção e a concreção dos conceitos. Re-
vista de Direito do Consumidor. Vol. 50. P. 09-35. Abr.-jun. 2004, p. 4. 

11  Idem, p. 4. 
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Ao comentar o Projeto de Lei, contudo, o autor de seu texto, assim afirma12: 
O projeto de lei sugere um art. 20 para a LICC. Ele tra-
taria das decisões judiciais, administrativas e controla-
doras (dos Tribunais de Contas, hoje ativos e interven-
tivos) que se baseiem em “valores jurídicos abstratos” 
(que podem ser entendidos como princípios). É fácil 
entender a importância de uma norma desse tipo. Como 
hoje se acredita cada vez mais que os princípios podem 
ter força normativa – não só nas omissões legais, mas em 
qualquer caso – o mínimo que se pode exigir é que juí-
zes e controladores (assim como os administradores) 
pensem como políticos. Por isso, a proposta é que eles 
tenham de ponderar sobre “as consequências práticas da 
decisão” e considerar as “possíveis alternativas” (art. 20, 
caput e parágrafo único). 

De um modo ou de outro, a terminologia utilizada no texto do art. 
20 é dúbia, desatando restrições de interpretação conceitual mínima de seu con-
teúdo, o que torna difícil desde o início a interpretação e aplicação da norma. A 
nobre intenção dos elaboradores do projeto de lei parece ter forte potencial para 
gerar justamente o que pretendiam evitar.  

Se é correto afirmar que necessidade e adequação, como subprincí-
pios do princípio da proporcionalidade, servem a interpretação dos princípios 
quando em colisão, a norma do parágrafo único do art. 20 estaria dirigida ape-
nas aos princípios, estando excluídos os conceitos jurídicos indeterminados e 
cláusulas gerais, que exigem outros meios de concreção. Qualquer afirmação 
nesse sentido, entretanto, não é dotada da necessária certeza, pois efetivamen-
te não se sabe o que o legislador pretendeu dizer ao referir “valores jurídicos 
abstratos”, abrindo amplíssima margem de debate acerca da interpretação do 
próprio dispositivo em si.

12  SUNDFELD, Carlos Ari; SALAMA, Bruno. Chegou a hora de mudar a velha Lei de Introdução. Rev. Dir. 
Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, ano 14, n. 54, p. 209-211, ab./jun. 2016. 
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4. Consequências práticas da decisão: subjetividade e prognose 
Consequências práticas da decisão requer daquele que decide iden-

tificação de alternativas e opção por uma dessas alternativas. Contudo, é de se 
perquirir qual consequência além da jurídica é esperada daquele que decide: eco-
nômica13, política, social, moral, pessoal, repercussão na mídia, clamor público?   

A pluralidade e diversidade de informações do mundo contemporâ-
neo dificulta estabelecer a priori qual desses efeitos deverão ser considerados no 
exame da decisão. 

Decisões condicionadas ao exame de suas consequências extrajurí-
dicas são decisões que invadem esfera estranha à lei e ao direito. Decidir com 
base nos efeitos é medir a decisão conforme avaliação subjetiva de quem decide. 
Significa criar regra individual conforme as orientações individuais daquele que 
decide. É decisão forjada em caráter unilateral sem atenção à estrutura de com-
petências institucionais estatais. A legítima busca pela segurança jurídica gera 
mais insegurança, paradoxo lembrado por Humberto Ávila em sua Teoria da 
Segurança Jurídica14. 

Por evidente, surgem alguns problemas dessa atuação com base nas 
consequências. Uma delas é a substituição da competência constitucional do 
legislador (Legislativo) pelo administrador (Executivo) e pelo juiz (Judiciário), 
além da atividade fiscalizatória dos Tribunais de Contas, muito embora inte-
grantes do Poder Legislativo como órgão auxiliar, acabaram por assumir papel 
autônomo na estrutura organizacional brasileira.

Além do exposto, pode-se questionar se o exame das consequências 
de uma decisão também é um princípio? 
13  Quanto a este aspecto, Luiz Reimer Rodrigues Riefel, esclarece que “A law and economics inicialmente 

ocupava-se apenas em estabelecer uma análise econômica do direito relacionado ao antitruste, dos con-
tratos e do direito da empresa, mas acabou se estendendo, ao longo dos anos, para as mais diversas áreas 
do direito, como o direito tributário, constitucional e de família. Além do crescimento dentro do campo 
do direito, a disciplina evoluiu para além da esfera dos mercados, e trata hoje de assuntos como teoria 
política e teoria do direito, tentando redefinir o papel do direito nas sociedades” (Um Mundo Refeito: 
Consequencialismo e Análise Econômica Do Direito. Dissertação - Mestrado em Direito – Faculdade de 
Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2006).

14  ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 4ª ed., rev. atual. e ampl. - São Paulo: Malheiros, 2016, 
p. 39-62.  
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A própria LINDB utiliza “valores jurídicos abstratos” ao expressar 
“segurança jurídica de interesse geral”, “interesse gerais da época”, “modo pro-
porcional e equânime”. 

A ascensão dos argumentos consequencialistas em decisões judiciais 
na realidade brasileira tem despertado o interesse para a Teoria do Direito e suas 
implicações, notadamente da compatibilidade desse método com o ordenamento 
jurídico e com o Estado de Direito15.    

O consequencialismo jurídico está centrado em que a justificativa de 
decisões devem orientar-se pelo resultado prático a ser obtido16. Nesse sentido, 
a própria decisão é assim tomada pelas consequências que produzirá no mundo 
concreto. O processo decisório consequencialista resume-se à formula: decide-
-se, depois fundamenta-se. Essa fórmula contraria o processo decisório fundado 
no ordenamento jurídico, em que a decisão é resultado do processo interpretativo 
da norma e não o contrário.  

Essa corrente (ou método) vem na esteira do ativismo judicial pra-
ticado no ambiente jurídico brasileiro, transladada do realismo jurídico norte-a-
mericano para quem os juízes e tribunais fazem o direito – judge made the law17. 

A argumentação de decisões judiciais, administrativas ou de controle 
deve fundar-se no ordenamento jurídico, permitindo a verificação da recondução 
ou não desses argumentos ao ordenamento jurídico, denominado de argumentos 
institucionais na classificação de Humberto Ávila18. 

15  Acurado trabalho realizado por Mariana Pargendler e Bruno Salama examina, a pretexto do estudo de 
novos métodos de produção jurídica na realidade brasileira, a nova realidade fundada na utilização de 
argumentos consequencialistas e as origens formadoras desse novo contexto in PARGENDLER, Ma-
riana; SALAMA, Bruno Meyerhof. Direito e consequência no Brasil: em busca de um discurso sobre o 
método. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 262, p. 95-144, jan./abr. 2013. 

16  Muito propalada a distinção de argumentos consequencialistas formulada por Luis Fernando Schuartz 
em consequencialismo forte, ante a inexistência de alternativas decisórias os argumentos consequencia-
listas teriam forte peso na decisão; consequencialismo residual, utilizados na hipótese de insuficiência dos 
argumentos institucionais; e o consequencialismo fraco, possíveis de serem utilizados em cotejo com argu-
mentos institucionais, desde que sem sobrepuja-los (Schuartz, Luis Fernando. Consequencialismo jurídico, 
racionalidade decisória e malandragem. In Direito e Interpretação – Racionalidades e Instituições. Orgs. 
Ronaldo Porto Macedo Jr. e Catarina Helena Cortada Barbieri. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 383-418).

17  Para compreensão na realidade americana: KOZINSKI, Alex. What I Ate for breakfast and other myste-
ries of judicial decison making. 26 Loy. L.A.L. Rev. 993 (1993). 

18  Ávila, Humberto. Argumentação jurídica e a imunidade do livro eletrônico. Revista da Faculdade de 
Direito da UFRGS, v. 19, março de 2001, p. 160. 
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Os argumentos institucionais são aqueles emanados de atos parla-
mentares, administrativos e judiciais e são referenciáveis ao ordenamento ju-
rídico, possuindo “maior capacidade de objetivação”19 e, por isso, passíveis de 
verificação intersubjetiva. Além disso, a recondução ao ordenamento jurídico 
dos argumentos utilizados em uma dada decisão judicial, administrativa ou de 
controle tem fundamento no Estado de Direito e os desdobramentos da separa-
ção de poderes e democracia. 

Os argumentos não-institucionais decorrem de “apelo ao sentimento 
de justiça que a própria intepretação eventualmente evoca”, incluindo-se aqui os 
argumentos práticos ou extrajurídicos20.

A razão da rarefeita normatividade dos argumentos não institucionais 
está na ausência de referência “aos modos institucionais de existência do Direito” 
e “o apelo a qualquer outro elemento que não o próprio ordenamento jurídico”21. 

Nesse sentido, a classificação afasta as consequências políticas, eco-
nômicas e sociais do centro do ordenamento jurídico, por serem não institucionais, 
não referenciáveis ao ordenamento jurídico e com reduzida capacidade de objeti-
vação, ao contrário dos argumentos institucionais, referenciáveis ao ordenamento 
jurídico e com alta capacidade de objetivação, classificados por Ávila em imanen-
tes - linguísticos e sistemáticos – e em transcendentes – históricos e genéticos.   

A linguagem, objeto caro e central na obra do homenageado, funda-
mento para compreensão, intepretação e aplicação do Direito, está relacionada 
ao significado dos dispositivos ou enunciados prescritivos – sintaxe e semântica. 
O argumento linguístico nesse sentido pode ser desdobrado em semântico – sig-
nificado das expressões – e sintático – estrutura gramatical. 

Os argumentos sistemáticos desdobram-se em contextuais – dizem 
respeito a relação da norma objeto de interpretação com as demais normas do 
sistema jurídico – e jurisprudenciais – relativos aos precedentes judiciais a res-
peito da norma objeto da interpretação.

19  Idem, p. 161.
20  Ibidem, p. 161.  
21  Ibidem, p. 169. 
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Em relação aos argumentos contextuais, “quando a finalidade do dis-
positivo for obtida levando-se em consideração os princípios constitucionais a 
cuja concretização serve a regra objeto da interpretação, pode-se falar em uma 
intepretação teleológica-sistemática”22. 

Há referência na doutrina acerca de posições consequencialistas de 
caráter residual23. As consequências da decisão, nesse sentido, somente seriam 
valoradas quando insuficientes as técnicas ou métodos de interpretação jurídica. 
Ocorre que o mesmo diploma que veicula o texto do art. 20, traz a norma do 
art. 4º que determina ao juiz decidir com base na analogia, nos costumes e nos 
princípios gerais de direito ante à omissão normativa. Não há menção no texto 
do dispositivo de permissão para o exame das consequências práticas da decisão. 
É possível afirmar, pelo argumento em contrário à formulação textual, que há 
vedação à decisão com base nas consequências. Não se poderia afirmar, ainda, 
que o dispositivo teria aplicação restrita ao direito privado e que o art. 20 teria 
aplicação ao direito público, ante à menção limitativa do ramo jurídico na emen-
ta da nova norma (“disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e 
na aplicação do direito público”). Ou teria sido essa a intenção da norma?      

Outro problema enfrentado pela decisão com base nas consequên-
cias é tanto o caráter frágil da exposição das alternativas possíveis, nem sempre 
aferíveis em sua extensão ou verificáveis em sua existência, quanto o juízo de 
prognose em relação a cada uma das alternativas e da alternativa escolhida como 
fundamento da decisão.    

Decidir com base em consequências exige extremado cuidado em 
relação ao prognóstico realizado, nem sempre verificável em certas decisões24. 
22  Ávila, Humberto. Argumentação jurídica e a imunidade do livro eletrônico. Revista da Faculdade de 

Direito da UFRGS, v. 19, março de 2001, p. 164. 
23  Schuartz, Luis Fernando. Consequencialismo jurídico, racionalidade decisória e malandragem. In Di-

reito e Interpretação – Racionalidades e Instituições. Orgs. Ronaldo Porto Macedo Jr. e Catarina Helena 
Cortada Barbieri. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 383-418., “Decisões judiciais orientadas nas próprias con-
sequências são, tipicamente, decisões sob incerteza subjetiva e, nesse terreno, é difícil que possam mo-
ver-se, para usar uma expressão de Niklas Luhmann, para além da condição de exercícios de imaginação 
com força jurídica”, p. 389. 

24  Para não incorrer no mesmo erro das decisões consequencialistas em afirmar categoricamente deter-
minados efeitos atrelados a determinada decisão, referimos aqui pesquisa realizada em decisões do Su-
premo Tribunal Federal em relação a utilização de argumentos consequencialistas para a modulação 
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Em estudo realizado a respeito da incidência do Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) sobre embarcações e aeronaves, a “constituciona-
lidade da exação foi examinada a partir de consequências que a decisão pode-
ria gerar no mundo real”, fundada na hipótese de que “a dificuldade de criação 
de registros nos Estados e Municípios com a finalidade de afetar aeronaves e 
embarcações às suas jurisdições, bem como o conflito que surgiria entre entes 
federados” para serem sujeitos tributários ativos, teriam sido avaliadas negativa-
mente por ministro do STF e que deveriam ser evitadas25.   

O estudo apontado concluiu pela inexistência de apresentação de da-
dos, estudos e documentos nas decisões do STF que utilizaram argumentos con-
sequencialistas em sua imensa maioria26. Em sua sequência, o estudo concluiu 
que o “déficit epistêmico” é corroborado pela identificação de que “os ministros 
elaboram prognoses ou criam cadeias de consequências sem que haja qualquer 
prova ou presunção legal indicando que sua ocorrência decorre da alternativa 
decisória adotada”27.  

Há, nesse sentido, ausência de evidências empíricas na formulação 
de alternativas e na escolha de uma delas como a melhor decisão possível a ser 
tomada em determinado caso. E mesmo decisões fundadas em consequências 
práticas lastreadas em dados, estudos, pesquisas ou documentos demonstram no 
máximo uma probabilidade de materialização do efeito da decisão28. 

dos efeitos em ações declaratórias de inconstitucionalidade em julgamentos de direito tributário: LEAL, 
Fernando; DIAS, Daniela Gueiros. Consequencialismo judicial na modulação de efeitos das decisões 
declaratórias de inconstitucionalidade nos julgamentos de direito tributário. Rev. Bras. Polít. Públicas, 
Brasília, v. 7, nº 3, 2017, p. 818-843.

25  Passagem da obra, ao referir como a utilização de argumentos consequencialistas sobrepujaram a in-
terpretação semântica da regra de incidência tributária, ilustra os dois problemas apontados: desconsi-
deração do texto do dispositivo e ausência de dados confiáveis a embasar o juízo de prognose: LEAL, 
Fernando; DIAS, Daniela Gueiros. Consequencialismo judicial na modulação de efeitos das decisões 
declaratórias de inconstitucionalidade nos julgamentos de direito tributário. Rev. Bras. Polít. Públicas, 
Brasília, v. 7, nº 3, 2017, p. 818-843. 

26  Idem, p. 829-830 e 832. 
27  LEAL, Fernando; DIAS, Daniela Gueiros. Consequencialismo judicial na modulação de efeitos das deci-

sões declaratórias de inconstitucionalidade nos julgamentos de direito tributário. Rev. Bras. Polít. Públi-
cas, Brasília, v. 7, nº 3, 2017, p. 836. 

28  SCHAUER, Frederick. Can bad Science be good evidence: lie dectetion, neuroscience and mistaken 
conflation of legal and scientific norms. Cornell Law Rewiew, Virginia Public Law and Legal Theory 
Research Paper, nº 14, ago. 2009. 



221REVISTA DA ADVOCACIA DO PODER LEGISLATIVO

SEGURANÇA JURÍDICA PELA NORMA DA INSEGURANÇA JURÍDICA? CONSEQUENCIALISMO 
INCONSEQUENTE.  CONSIDERAÇÕES ACERCA DO ART. 20 DA LEI Nº 13.655/2018

A incerteza da fundamentação decisória em termos consequencialis-
tas parece violar o princípio da segurança jurídica, norma que expressamente o 
art. 20 pretende tutelar.

5. Segurança jurídica
Não parece haver dúvida que a segurança jurídica por si é indeter-

minada e que a tarefa da doutrina, como bem faz Humberto Ávila, é tentar re-
construir a norma da segurança jurídica para reduzir sua indeterminação. A elas-
ticidade dos limites normativos de preenchimento da segurança jurídica exige 
definição de critérios orientadores para reduzir a indeterminação. 

A Teoria da Segurança Jurídica de Humberto Ávila examina com 
amplitude e detalhamento a segurança jurídica como norma-princípio “fundada 
em normas constitucionais, por meio de um método capaz de progressivamente 
reduzir a sua indeterminação e atribuir-lhe operacionalidade prática mediante a 
indicação dos comportamentos cuja adoção contribui para a realização dos esta-
dos que ele determina atingir”29.  

Para a compreensão da segurança jurídica se “deve modificar o foco 
da ´segurança de significado´(Bedeutungssicherheit) para a ´segurança de crité-
rios´ (Kriteriensicherheit) a fim de fornecer, de antemão, parâmetros prévios e 
abstratos para problemas interpretativos posteriores e concretos”30. Em um de 
seus variados aspectos, se deseja que a lei traga segurança, definindo comporta-
mentos permitidos, proibidos ou obrigatórios. Uma lei que, a pretexto de segu-
rança, condiciona a aplicação de outras leis às consequências práticas da decisão 
não é lei segura, mas lei incerta quanto a sua aplicação e interpretação.    

Note-se que a segurança jurídica pretende reduzir a indeterminação, 
a instabilidade e a imprevisibilidade para realizar os ideais de cognoscibilidade, 
confiabilidade e calculabilidade normativa.  

Não é desconhecida a diversidade de sentidos, extensão e eficácia da 
segurança jurídica. Contudo, a pretexto da ampla margem argumentativa propi-
ciada pelos princípios, decisões fundadas em argumentos práticos pendem mais 

29  ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 4ª ed., rev. atual. e ampl. - São Paulo: Malheiros, 2016, p. 70.  
30  ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 4ª ed., rev. atual. e ampl. - São Paulo: Malheiros, 2016, p. 71.  
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para especulações do que juízos com parâmetros e critérios definidos, limitando 
ou impedindo o controle normativo para o futuro, gerando desconhecimento de 
como uma lei pode ser interpretada (parâmetros), além de indesejada incerteza e 
imprevisibilidade violadoras do princípio da segurança jurídica31.

Decidir conforme as consequências práticas da decisão afasta 
o texto da norma e a própria norma. Perde sentido o exame do significa-
do semântico das palavras e sintaxe das expressões do texto normativo já 
que tudo se resolve (e se perde) na avaliação finalística de efeitos, que o 
texto normativo do art. 20 também não esclarece quais sejam. A norma do 
art. 20 não é cognoscível, pois condiciona a decisão – qualquer delas – às 
consequências práticas, conforme as circunstâncias do caso, do julgador 
e do consequencialismo da própria decisão, afastando, ou ao menos com 
autorização para afastar a aplicação e eficácia de outra regra ou princípio 
efetivamente incidentes sobre o caso. O efeito da determinação do art. 20 é 
que uma regra ou um princípio, ao incidir sobre determinado caso concreto, 
pode ser afastada ou afastado não pela interpretação de aplicação de uma 
ou outra regra ou princípio ao caso, mas ser afastados pela consequência 
que essa regra ou princípio possa trazer externamente ao caso concreto. 
Decidir com base na consequência prática da decisão desconsidera, sem 
exageros, todo o ordenamento jurídico, à exceção da regra do art. 20, que 
levada ao exagero, será supletiva a todo o ordenamento quando aquele que 
decide entender que as consequências práticas da decisão, quando tomadas 
com base em princípios incidentes no caso concreto, deverão preponderar 
para afastar estas regras e princípios. 

Por evidente, a norma do art. 20 não permite calcular seu conteúdo, 
que não é simplesmente aberto, mas autorizativo de qualquer decisão sem qual-
quer controle. A decisão admitira ser contrária à lei, respeitando apenas a lei que 
autoriza decidir com base nas consequências práticas. 

31  ÁVILA, Humberto. Seminário Teoria de Decisão Judicial. Série Cadernos do CEJ; 30. Brasília, DF. 2014. 
p. 69-75. 
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A norma em geral, que deve veicular o dever-ser, acaba por ser subs-
tituída pela razão do ser segundo exame daquele que decide sem parâmetros 
pré-fixados ou minimamente referenciáveis ou controláveis. 

A análise de efeitos práticos da decisão confunde o mundo fático 
do “ser” – implicações econômicas, sociais, políticas e todo um universo de 
possibilidades – com o mundo do “dever-ser” como norma indutora de com-
portamentos ou realizadora de direitos. Ao proibir, permitir ou obrigar, a norma 
– dever-ser – tem condicionada sua realização ao mundo do ser – fático – e suas 
condições. O direito, nessa linha, não assegura e não mais realiza porque o fato 
– realidade – que pretende alterar se sobrepuja à lei, transformando-a mediante 
retirada de sua eficácia. Se o fato é maior que a lei que o pretende alterar a lei de 
nada serve. O direito – e a segurança jurídica que dele se espera – são engolidos 
pelos fatos e a necessidade do direito passa a ser ela mesma questionada ou posta 
em xeque tal qual a própria segurança jurídica. 

Além das dificuldades para a compreensão plena da segurança jurí-
dica, a nova norma acentua a incerteza a pretexto de mitigá-la. Tratando-se de 
norma de direito público, declaradamente, acentua-se sua implicação nos direi-
tos fundamentais do cidadão, não conhecedores previamente do que podem ou 
não podem fazer e dos direitos que possam ou não usufruir segundo o exame 
das consequências práticas da decisão, que a nova norma a ninguém permite 
conhecer, outorgando àquele que decide o poder de fazer o direito livremente, 
substituindo – mais essa – a competência do legislador e do Poder Legislativo 
em todas as esferas da federação. 

O direito passa a ser, agora no que tem de legislativo, loteria (emptio 
spei), potencializando o ativismo judicial contemporâneo. Alea jact est segundo 
os dados mentais do julgador e a sua escolha de quais consequências práticas 
passa a negar o direito. 

Não permitir ao cidadão que conheça as normas postas e suas conse-
quências fixadas anteriormente pelo legislador conforme comportamento adotado 
ceifa-o da liberdade de atuação individual frente ao Estado. Este, ao invés de sub-
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meter-se ao cidadão, o submete aos seus múltiplos desideratos mediante fórmulas 
político-jurídicas agora plasmadas em uma norma de conteúdo livre para aquele 
que decide. A realização de direitos fundamentais e das próprias finalidades esta-
tais pressupõe “ordenamento jurídico cognoscível, confiável e calculável”.32 

Note-se que “se o conteúdo da norma for minimamente determina-
do, porém sua aplicação arbitrária, não há segurança jurídica”33. O texto do art. 
20 tanto não traz qualquer delimitação de quais consequências práticas podem 
ser tomadas em consideração pelo julgador como estimula a aplicação arbitrária 
de norma, jurídica ou não, dado o consequencialismo decisório.   

Em de seus sentidos possíveis, segurança jurídica refere-se “a 
propriedade, a conteúdos, a processos, a métodos e a resultados que devem 
estar presentes para que o Direito possa ser instrumento garantidor dos direi-
tos fundamentais”34.

Não há segurança jurídica na norma do art. 20, pois esta não estabe-
lece métodos e resultados conhecíveis, sendo possível, diante das consequências 
práticas da decisão avaliadas por aquele que decide, afastar inclusive os próprios 
direitos fundamentais do cidadão. 

Em outro sentido possível, em uma “dimensão axiológica social”, a 
segurança jurídica representa “fenômeno valorativo intersubjetivável vinculado 
ao direito de uma dada sociedade, quer como valor, quer como norma, tendo o 
jurídico como seu objeto ou como seu instrumento”35.

Relevante para o desenvolvimento do tema consiste em fazer a distinção 
da segurança jurídica como fato – ao que parece, aspecto relacionado ao que susten-
to de ausência de segurança no art. 20 -, como valor e como norma-princípio, que 
permite, proíbe ou obriga36. O fato consiste em juízo descritivo e adere à concepção 
jusrealista. A norma consiste em juízo prescritivo vinculado ao juspositivismo argu-

32  ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 4ª ed., rev. atual. e ampl. - São Paulo: Malheiros, 2016, 
p. 73.  

33  Ibidem, p. 75-76.  
34  Ibidem, p. 104.  
35  Ibidem, p. 104.  
36  Ibidem, p. 108-110.  
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mentativo (pós-positivista). Nessa concepção, não significa, alerta o Professor Hum-
berto Ávila, “a possibilidade de alguém prever as consequências jurídicas de fatos ou 
de comportamentos, mas sim a prescrição para alguém adotar comportamentos que 
aumentem o grau de previsibilidade”37. A segurança jurídica como norma-princípio 
é a prescrição ao legislador para a busca de um estado de confiabilidade e de calcu-
labilidade do ordenamento jurídico com base na cognoscibilidade. 

A norma-regra, em seu modelo deôntico, permite, proíbe ou obriga, 
consistindo na fórmula “se, então”. A norma-princípio estabelece um “estado 
ideal de coisas para cuja realização é necessária a adoção de comportamentos 
que provocam efeitos que contribuam para sua promoção”, estabelecendo fim – 
estado de coisas – e os meios – condutas necessárias a sua promoção, composta 
da fórmula “para, então é preciso”38.  

Humberto Ávila faz importante distinção quanto aos princípios da 
segurança jurídica em relação às regras e a outros princípios, mesmo diante de 
sua estrutura finalística, sustentando que pressupõe “a intermediação de uma 
realidade jurídica”39. 

A interpretação de uma regra exige correspondência “entre o con-
ceito da norma e o conceito da situação de fato”. O princípio exige a busca de 
um estado de coisas apto a sua realização, correlacionando “os efeitos de uma 
conduta e o estado de coisas que, com sua adoção, deve ser realizado”40. 

A aplicação do princípio da segurança jurídica “exige a sua rela-
ção com uma realidade jurídica”, que se expressa de modo singelo no cotejo da 
norma-princípio da segurança jurídica com outra norma ou de compatibilidade 
dessa norma com o princípio da segurança jurídica”41.  

Nesse sentido, o objeto do princípio da segurança jurídica não é, por 
assim dizer, diretamente, “a configuração da realidade, mas sim a configuração do 
Direito ou de um direito como instrumento para se configurar a realidade”42. Não 

37  Ibidem, p. 110.  
38  Ibidem, p. 112.  
39  Ibidem, p. 119.  
40  Ibidem, p. 119.  
41  Ibidem, p. 120.  
42  Ibidem, p. 120.  
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por outra razão o princípio da segurança jurídica é definido como “princípio ins-
trumental”, na qualidade de norma, e na qualidade de direito, como “direito-garan-
tia”. Sua função é servir de instrumento de realização de princípios ou de direitos. 

Observa-se que o conteúdo finalístico (ou estado de coisas a ser pro-
movido) da segurança jurídica é a determinação, no sentido de entendimento do 
“conteúdo normativo da norma”, e a determinabilidade (ou cognoscibilidade ou 
compreensibilidade) e certeza do Direito, no sentido do destinatário da norma 
conhecer seu conteúdo “a partir de núcleo de significação a serem reconstruídos 
por meio de processos argumentativos intersubjetivamente controláveis”43. 

Em perspectiva dinâmica ou temporal com vistas ao futuro, o prin-
cípio da segurança jurídica tem caráter de previsibilidade e calculabilidade do 
Direito. O destinatário da norma deve ter garantido o direito de prever as conse-
quências jurídicas de seus atos, por isso previsibilidade do Direito, ou, ao menos, 
poder prever com elevada capacidade os efeitos “normativos de normas jurídi-
cas”, antecipando alternativas interpretativas, por isso, calculabilidade. 

Calculabilidade significa assim “a capacidade de o cidadão prever, em 
grande medida”, os limites da intervenção do Poder Público sobre os atos que pratica, 
conhecendo antecipadamente o âmbito de discricionariedade existente para os atos 
estatais”44. O “déficit epistêmico” na fundamentação das decisões tomadas segundo 
suas consequências impede ou no mínimo limita o controle da decisão. Prospectar 
efeitos futuros de uma certa e determinada decisão não é tarefa fácil. 

A segurança jurídica tem como fundamento o resultado da ideia de 
Direito, caracterizado como valor constitutivo da própria ideia de Direito, dado 
que o sistema jurídico necessita de um mínimo “de certeza, de eficácia e de au-
sência de arbitrariedade” para exercer função asseguradora. Decidir conforme 
consequências torna incerto, incalculável, desconhecido, imprevisível, indeter-
minado o direito, violando exatamente o direito fundamental do cidadão frente 
ao Estado de exercício da função garantidora e instrumental do princípios da 
segurança jurídica.    

43  Ibidem, p. 123.  
44  ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 4ª ed., rev. atual. e ampl. - São Paulo: Malheiros, 2016, 

p. 126.  
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6. Os precedentes
A normatização da motivação decisória com base nas consequências 

práticas da decisão faz surgir a dúvida quanto à manutenção da obrigatoriedade 
dos precedentes, inovação trazida pelo Código de Processo Civil de 201545. 

O caráter vinculativo dos precedentes está fundado em razões de 
segurança jurídica46. A vinculação aos precedentes assegura a univocidade dos 
tribunais em proferir o direito e de que o direito será proferido pelos tribunais 
aos casos futuros com base em sua aplicação passada. Ao caso futuro análogo ao 
caso passado deve ser proferida a mesma decisão. A univocidade judicial quanto 
ao direito proferido em casos análogos orienta a conduta dos jurisdicionados e 
antecipa as consequências jurídicas de seus atos.  

A esperada unidade e coerência do ordenamento jurídico concretiza-
-se em decisões uniformes para os casos análogos47. 

A superação do precedente ocorre pelo overruling (instituição de um 
novo precedente por mudança na posição judicial em razão do tempo) ou pelo 
distinguishing (distinção entre o caso passado e o caso em julgamento). A base 
para a formação e alteração do precedente são a ratio decidendi e a obter dictum. 

Note-se como os precedentes podem ser afetados pela norma do art. 
20. Supondo que uma determinada decisão passada tenha sido orientada, refe-
renciada e fundamentada no ordenamento jurídico, o art. 20 permite a sua não 
observância ou superação pelos institutos acima referidos, ambos com razões 
subjetivas da avaliação das consequências práticas da decisão. Inaugurada, as-
sim, a não observância do precedente ou sua superação com base nas consequên-
cias práticas do caso concreto atual, todo e qualquer caso concreto futuro poderá 
ter decisão diversa segundo o parâmetro, referencial ou prognóstico individual 
daquele que decide, tornando o sistema de precedentes inoperável pelo parado-
xal e heterodoxo método das consequências.  

45  Para referência no tema, ver MITIDIERO, Daniel. Precedentes. Da persuasão à vinculação. 3ª ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: RT, 2018. 

46  MITIDIERO, Daniel. Precedentes. Da persuasão à vinculação. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 
2018, p. 23. 

47  Idem, p. 75-75.
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A decisão fundada em consequência, a rigor, não permite formação 
de precedente, pois a ratio decidendi fragiliza-se diante da ausência de referên-
cia ao ordenamento jurídico e de parâmetros de controle daquele que decide pe-
los destinatários da decisão. A pretensão de universalidade desejada pelos juris-
dicionados e tutelada pelo processo civil contemporâneo cede diante de exames 
consequencialistas singulares do caso concreto. 

Em última análise, o art. 20 arrefece a necessária força impositiva 
e vinculante dos precedentes, contrariando, v.g., as normas dos arts. 489, 926 e 
927 do Código de Processo Civil de 2015. Fundamentalmente, o art. 20 também 
traz insegurança ao direito processual.  

Em estudo referido acima em relação a decisões do STF com uti-
lização de argumentos consequencialistas, concluiu-se também que, para além 
da ausência de dados empíricos para fundamentar o juízo de evidência futura, 
foram dados tratamentos diversos a tipos idênticos de consequências48. A ausên-
cia de uniformidade em decisões que utilizam argumentos consequencialistas 
demonstram a dificuldade material na formação de precedentes ou de respeito a 
sua autoridade.

7. Consequencialismo e modulação de efeitos em razão da segurança jurídica
A despeito da corrente utilização de argumentos consequencialistas 

nos votos das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), o art. 27 da Lei nº 
9.868/99, que trata da possibilidade de restrição dos efeitos das decisões em ação 
direta de constitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade em 
razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse público, admite exame 
com base nas consequências. 

A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo im-
plica sua declaração de nulidade, a rigor, com efeitos ex tunc. Esses efeitos, ao 
atingir situações concretas, individuais ou gerais, podem gerar lesão a direitos 
exercidos durante a eficaz vigência da lei, violando a expectativa legítima de que 

48  LEAL, Fernando; DIAS, Daniela Gueiros. Consequencialismo judicial na modulação de efeitos das deci-
sões declaratórias de inconstitucionalidade nos julgamentos de direito tributário. Rev. Bras. Polít. Públi-
cas, Brasília, v. 7, nº 3, 2017, p. 834-836. 
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esses atos eram válidos ao tempo de seu exercício. Por evidente, ao autorizar 
os integrantes da Corte Constitucional a restringirem os efeitos da declaração 
(nulidade) da lei ou ato normativo ou decidir pela eficácia temporal diversa (“a 
partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”), 
permite que sejam avaliadas as consequências práticas da declaração. 

Em que pese a permissão legal para o julgamento com base nas con-
sequências, há dois fatores distintivos aqui diversos do previsto no art. 20. O pri-
meiro é que a permissão para exame das consequências não se dirige aos fundamentos 
da decisão que declara a norma inválida, mas sim ao complemento da decisão caso 
seja declarada a invalidade. A Lei nº 9.868/99 não permite ao julgador utilizar as con-
sequências do cotejo entre a lei impugnada e a Constituição para declará-la compatível 
ou não com esta. O julgamento da constitucionalidade espera-se seja fundamentado 
em parâmetros eminentemente jurídico-normativos. Alcançada a incompatibilidade da 
norma impugnada com a Constituição é que surge a permissão para os julgadores limi-
tarem os efeitos da decisão, diante de fatos que possam se demonstrar violadores dos 
direitos individuais já exercidos ao tempo da aplicação da lei. 

O segundo fator distintivo consiste em que, embora haja extrema 
dificuldade em avaliar quais seriam essas consequências práticas, em razão de 
que, como apontado acima, dados empíricos nem sempre são precisos ou incon-
troversos49, a modulação de efeitos coloca o julgador diante de casos concretos já 
estabelecidos, cabendo a este avaliar quais os efeitos da decisão nessas situações 
já constituídas. Mesmo em razão dessa distinção, a modulação possui caráter 
excepcional, ao contrário da generalidade prevista no art. 20.   

Aqui, o exame não demanda abrir leque de alternativas possíveis, 
mas examinar as implicações da decisão sobre grupo de situações já constituídas 
diante de critérios definidos expressos que a modulação dever buscar promover 
os valores inerentes à segurança jurídica e ao excepcional interesse público. 

49  LEAL, Fernando; DIAS, Daniela Gueiros. Consequencialismo judicial na modulação de efeitos das deci-
sões declaratórias de inconstitucionalidade nos julgamentos de direito tributário. Rev. Bras. Polít. Públi-
cas, Brasília, v. 7, nº 3, 2017, p. 818-843. 
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8. Conclusão
A norma do art. 20 da Lei nº 13.655/2018 traz insegurança jurídi-

ca ao direito brasileiro. A autorização normativa para utilização do exame das 
consequências práticas na motivação da decisão judicial, administrativa e de 
controle atribui caráter amplamente subjetivo à decisão, sem a certeza dos juízos 
de prognose de seus efeitos e sem possibilidade de controle intersubjetivo das 
razões utilizadas por aquele que decide. 

O exame das consequências práticas da decisão sem qualquer refe-
rencial ao ordenamento jurídico afasta a legitimidade desta e permite a indiscri-
minação de motivos decisórios em pauta de verificação. 

A norma examinada ataca diversas dimensões da segurança jurídica, 
tais como a calculabilidade, a certeza, a determinação, a determinabilidade. O 
destinatário de uma decisão em um determinado caso concreto posto ao Judiciá-
rio, à Administração e ao Tribunal de Contas, em que aquele que decide utilize-se 
de um princípio jurídico para decidir, não conhecerá os parâmetros pelos quais 
o julgador decidirá e sequer os critérios de escolha de alternativas e critérios do 
juízo de prognose utilizados. A decisão fundada no art. 20 permite o arbítrio na 
escolha unilateral e individual dos métodos de interpretação e aplicação do direi-
to e, em última análise, viola o próprio Estado Democrático de Direito.  
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Lei do Balanceamento de Robert Alexy na ponderação da potencialidade lesiva 
nos ilícitos eleitorais suscetíveis de cassação de registro, diploma ou mandato.

Palavras-Chave: Hermenêutica Jurídica. Lei do Balancemaneto. Robert Alexy. 
Ilícitos eleitorais. Soluções. 

THE APPLICABILITY OF THE ROBERT ALEXY BALANCING 
LAW TO THE WEIGHTING OF THE HARMFUL POTENTIAL IN 
ELECTORAL OFFENSES SUSCEPTIBLE TO REVOCATION OF 

REGISTRATION, DIPLOMA OR MANDATE.

Abstract: The exercise of jurisdiction, as the power to interpret and apply the 
law, thus resolving the dispute, is the privileged place for legal hermeneutics. 
Thus, the present text seeks to establish guidelines for the applicability of the 
Robert Alexy Balancing Law in the weighting of the harmful potential in elec-
toral crimes that are subject to revocation of registration, diploma or mandate. 

Keywords: Legal Hermeneutics. Balancing Act. Robert Alexy. Electoral offens-
es. Solutions.

1. Introdução: da invariância da aplicabilidade do artigo 489, §2º, do Có-
digo de Processo Civil, quando do aferimento da potencialidade lesiva dos 
ilícitos eleitorais passíveis de cassação de registro, diploma ou mandato.

Consoante o parágrafo único, do artigo inaugural da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988: “Todo o poder emana do povo, que 
o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição”. Destarte, o poder constituinte originário erigiu o princípio demo-
crático como norma de legitimação e organização do poder político do Estado.

Para tanto, na dimensão de sua realização, também a Constituição 
Federal positivou em seu artigo 14 os direitos políticos, retratados tanto na ca-
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pacidade eleitoral ativa de participação do cidadão no sufrágio1 e utilização de 
outros instrumentos de democracia direta (plebiscito, referendo e iniciativa po-
pular), como refletido na capacidade eleitoral passiva do cidadão receber a titu-
laridade de mandato eletivo no regime de democracia representativa, por meio 
do processo eleitoral2.

Por via de consequência, com o escopo de procedimentalização dos 
direitos políticos, mormente do direito de ser votado, o ordenamento jurídico 
eleitoral3 estabelece diversas fases do processo eleitoral, iniciando-o com o alis-
tamento do eleitorado, a realização das convenções partidárias para a escolha 
interna pelas agremiações políticas de seus concorrentes, seguindo-se com o 
registro das candidaturas, realização da propaganda eleitoral, e termino disso 
tudo com a preparação, organização e realização do pleito, para depois da pro-
clamação do resultado e diplomação dos eleitos findar a Justiça Eleitoral o ciclo 
periódico e finito do processo eleitoral.

Sobre a relação entre o princípio democrático, os direitos políticos, 
e o processo eleitoral, observa Rodrigo Lópes Zilio que ao ordenamento jurídico 
eleitoral procedimentalizar os direitos políticos acaba o mesmo por restringir 
aqueles, pelo que somente a higidez do processo eleitoral possibilita “o acesso 
ao poder constituído pelos representantes justamente eleitos em conformidade 
com as regras do jogo democrático” (2018, p. 444).

Emerge desta percepção a tensão entre o princípio democrático e a 
necessidade de salvaguarda do processo eleitoral contra a prática de ilícitos elei-
torais por parte de partidos, coligações, candidatos e colaboradores da campanha 
eleitoral. Para tanto, o ordenamento jurídico eleitoral positivou ao longo do tem-

1  Na inteligência de PEDRA (2012, p. 128) “o sufrágio é um direito público subjetivo de natureza política, 
que tem o cidadão de eleger, ser eleito e de participar da organização e da atividade do poder estatal”.

2  Na exegese do artigo 16 da Constituição Federal, que positiva o princípio da anualidade da lei eleitoral, 
o Supremo Tribunal Federal, em referência às Eleições de 2010, ano de edição da Lei Complementar nº. 
135/2010 (Lei da Ficha Limpa), entendeu, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 633703, 
que a expressão processo eleitoral é encarada em sentido jurídico material, relaciona ao conjunto de atos 
jurídicos eleitorais que se sucedem no tempo e no espaço numa cadeia sucessivamente dependente.

3  Que engloba a Constituição Federal, o Código Eleitoral (Lei nº 4737/65), a Lei de Inelegibilidades (Lei 
Complementar nº 64/90), a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97) e a Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei 
nº 9.096/95).
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po os ilícitos eleitorais inominados, consistentes nos conceitos jurídicos indeter-
minados de abuso de poder4 econômico, político e dos meios de comunicação, 
além da fraude eleitoral, previstos no artigo 14, § 10, da Constituição, e artigo 
19 da Lei Complementar nº 64/90. E positivou também os ilícitos eleitorais no-
minados na Lei 9.504/97, sendo eles a violação às regras atinentes à arrecadação 
e gastos de campanha (artigo 30-A), a captação ilícita de sufrágio (artigo 41-A) 
e as condutas vedadas por parte de agentes públicos durante o período eleitoral 
(artigo 73 a 77). 

Competindo à Justiça Eleitoral promover o controle externo antes, 
durante e depois do processo eleitoral, para aferimento da higidez do mesmo e 
ateste, então, da legitimidade de seu resultado.

A eleição, portanto, é o instrumento pelo qual a vontade soberana 
manifestada pelo povo ativo se transforma em mandatos políticos representati-
vos, observadas as regras de uma dado sistema eleitoral. Entretanto, nem todo 
processo eleitoral é absolutamente infenso a interferências externas. Assim, es-
tabelecidas as regras do jogo e a forma de acesso ao poder constituído, torna-se 
necessário adotar um modo de controle da regularidade desse processo de esco-
lha. Após uma amarga experiência por um controle endógeno da representação 
política-eletiva (quando prevaleceu um sistema de controle político das eleições, 
denominado “verificação dos poderes”), no Brasil, atualmente, vige um sistema 
de controle jurisdicional das eleições, que foi inaugurado com a criação da Jus-
tiça Eleitoral em 1932 (ZILIO, 2018, p. 444).

Entrementes, haja vista o desenvolvimento cronológico e indivi-
dualmente posto das fases do processo eleitoral, além da positivação dos ilíci-
tos eleitorais, no âmbito do direito processual eleitoral vige “a tipicidade das 
ações eleitorais”, querendo isso dizer que para cada crise de direito material 

4  Lançando cânones para a conformação empírica do abuso de poder, já ilustramos o seguinte (MALDO-
NADO, 2013, p. 46):
“Logo, genericamente, a expressão abuso de poder deve ser entendida como a prática de condutas veda-
das ou mesmo permitidas em lei, sendo que, no último caso, o agente atua na margem da legalidade, mas 
transbordando sutilmente seus limites, mediante desvio de finalidade de seu comportamento.
De todo modo, para que ocorra o abuso de poder na seara eleitoral, necessário é que se tenha em mira 
processo eleitoral futuro ou que já se encontre em marcha”.
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decorrente de uma transgressão eleitoral haverá uma ação eleitoral específica 
à servir de meio ao seu sancionamento. Bem elucidam isso Jorge, Liberato e 
Rodrigues (2016, p. 412):

É justamente por causa desta relação entre técnica e 
direito material que se exige que o tempo e o prazo de 
realização do próprio ato eleitoral (que em conjunto 
formam o processo eleitoral), também determinem que 
as técnicas e ferramentas de controle de sua regularidade 
e validade também se submetam a um regime jurídico 
de tipicidade de técnica e tempo adequados. Por isso, 
pode-se dizer que para cada ato jurídico eleitoral e seus 
respectivos efeitos há uma técnica específica, tipicamen-
te prevista pelo legislador, de forma que exista uma cor-
respondência entre a técnica e o respectivo ato, sempre 
de acordo (e em respeito) com o sistema de prazos e tem-
po de realização do próprio processo eleitoral (sufrágio) 
para salvaguarda da democracia representativa.

Outrossim, nada obstante a aparente diversidade de bens jurídicos 
tutelados nos ilícitos eleitorais inominados (o artigo 14, §10, da Constituição, e o 
artigo 19 da Lei Complementar nº 64/90, protegem a normalidade e legitimidade 
do pleito) e nominados (os artigos 30-A, 41-A e 73 usque 77, todos da Lei nº 
9.504/97, tutelam, respectivamente, a transparência da arrecadação e gastos de 
campanha, a liberdade do exercício do direito do voto e a igualdade de condições 
entre os candidatos concorrente ao pleito), pela própria disposição do artigo 22 
da Lei Complementar nº 64/90 e remissões ao rito do mesmo feita pelos artigos 
30-A, §1º, 41-A, e 73, §12, da Lei nº 9.504/97, a Ação de Investigação Judicial 
Eleitoral é lançada como instrumento adequado e universal para o sancionamen-
to dos ilícitos eleitorais até o fim do processo eleitoral com a diplomação dos 
eleitos. Após, pelo remetido pelo §10, do artigo 14, da Constituição: “O mandato 
eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias 
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contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econô-
mico, corrupção ou fraude”. 

Ocorre que, para a incidência do consequente normativo de cassa-
ção de registro, diploma ou mandato, em decorrência da prática antecedente dos 
ilícitos eleitorais inominados (previsão do inciso XIV, do artigo 22, da Lei Com-
plementar nº 64/90) e nominados (previsões respectivas dos artigos 30-A, §2º, 
41-A, e 73, §2º, da Lei nº 9.504/97) não basta a conformação formal de sua prá-
tica. É exigido um elemento material adicional de proporcionalidade entre o ato 
praticado e a sanção a lhe ser imposta (denominado de “potencialidade lesiva”, 
extraída da gravidade das circunstâncias da prática do ilícito), em decorrência da 
colisão dos bens jurídicos tutelados pelos ilícitos eleitorais e o princípio demo-
crático, traduzido esse último no resultado do processo eleitoral manifestado nas 
urnas pela vontade popular.

Procede a assertiva, visto que além da normatização específica a esse 
respeito em relação aos ilícitos eleitorais inominados prevista no inciso XVI, 
do artigo 22, da Lei Complementar nº 64/90 (“para a configuração do ato abu-
sivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da elei-
ção, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”), chama a 
atenção Rodrigo Martiniano Ayres Lins que também no que tange aos ilícitos 
eleitorais nominados “a Justiça Eleitoral incorporou, na sua praxe para aferir a 
possibilidade de aplicar sanções em decorrência de ilícitos eleitorais, a aplicação 
do princípio da proporcionalidade” (2018, p. 432).

Colhe-se, nesse sentido, recente precedente do Tribunal Superior Eleito-
ral, que muito bem resume a história da jurisprudência eleitoral até aqui vivenciada:

ELEIÇÕES 2010. GOVERNADOR E VICE-GO-
VERNADORA. RECURSO ESPECIAL RECEBIDO 
COMO ORDINÁRIO. FUNGIBILIDADE. AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABU-
SO DE PODER POLÍTICO. USO INDEVIDO DOS 
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MEIOS DE COMUNICAÇÃO. INAPLICABILIDADE 
DA LEI DA FICHA LIMPA ÀS ELEIÇÕES DE 2010. 
PRECEDENTES. GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂN-
CIAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE PREVIAMEN-
TE FIRMADA EM SEDE JURISPRUDENCIAL. ABU-
SO DE PODER NÃO CARACTERIZADO. RECURSO 
DESPROVIDO. 1.  Este Tribunal Superior sedimentou 
jurisprudência no sentido de que as modificações intro-
duzidas pela LC nº 135/2010 não se aplicam às eleições 
de 2010.2.  Esse entendimento deu-se em observância 
à decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento 
do Recurso Extraordinário nº 633.703/MG, de relatoria 
do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18.11.2011, a qual 
foi chancelada nos autos das ADCs nº 29 e nº 30, em 
que se assentou que as inovações introduzidas pela Lei 
da Ficha Limpa alcançariam atos e fatos ocorridos antes 
de sua vigência, ressalvada, contudo, a compreensão 
de que tais modificações não deveriam ser aplicadas às 
eleições gerais de 2010. 3.  Todavia, a jurisprudência 
deste Tribunal, antes mesmo da vigência da LC nº 
135/2010, já não aplicava exclusivamente o critério da 
potencialidade lesiva dos fatos para aferir a existência de 
abuso de poder, na medida em que também examinava a 
gravidade das circunstâncias da conduta apurada (RCED 
nº 661/SE, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe de 
16.2.2011; RCED nº 703/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 
DJe de 1º.9.2009). 4.  Ao modificar o art. 22, XVI, da Lei 
Complementar nº 64/1990, a Lei da Ficha Limpa apenas 
cristalizou, normativamente, o entendimento anterior-
mente desenvolvido pela jurisprudência deste Tribunal. 
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5.  In casu, do exame do conteúdo fático-probatório dos 
autos, constata-se que o abuso de poder não restou con-
figurado. Com efeito, verifica-se que as circunstâncias 
fáticas extraídas das provas colacionadas aos autos não 
evidenciam que as condutas impugnadas possuem gra-
vidade suficiente (tampouco potencialidade lesiva) para 
comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito 
eleitoral, razão pela qual não se caracteriza o ilícito elei-
toral previsto no art. 22 da LC nº 64/90. 
6.  Ex positis, acompanho o Relator para receber o recur-
so especial da Coligação A Força do Povo como ordiná-
rio, em homenagem ao princípio da fungibilidade recur-
sal, e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se a 
conclusão exarada pela instância a quo no sentido da não 
configuração do abuso de poder na espécie.
(Recurso Ordinário nº 418156, Acórdão, Relator(a) 
Min. Dias Toffoli, Publicação:  DJE - Diário de justiça 
eletrônico, Tomo 36, Data 20/02/2019, Página 70-71)

Entretanto, em contrapartida denuncia Lins que, no repertório de juris-
prudência eleitoral sobre a avaliação da proporcionalidade nos ilícitos eleitorais para 
a incidência da sanção drástica de cassação de registro, diploma ou mandato: “em 
nenhuma das decisões analisadas se verificou de forma clara e expressa a exposição 
de metodologia científica, e uniforme, para ponderar as circunstâncias que atrairiam a 
incidência concreta daqueles e seu correto manejo ao caso concreto” (2018, p. 440). 
Sendo que, na visão de Lins: “é imprescindível a utilização de metodologia científica 
adequada para que as decisões judiciais não possam traduzir arbítrio” (2018, p. 439).

Destarte, muito é bem vinda no processo eleitoral a metarregra hoje 
prevista no artigo 489, §2º, do Código de Processo Civil, que disciplina que: “No 
caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais 
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da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na 
norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão”.

Sendo que, apesar da autonomia do direito processual eleitoral, ho-
diernamente também o Código de Processo Civil, em seu artigo 15, lança que: 
“Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou admi-
nistrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsi-
diariamente”. Destacando João Andrade Neto razões substancialmente relevan-
tes da aplicabilidade do artigo 489, §2º, do Código de Processo Civil ao processo 
eleitoral, vez que o mesmo “se preocupa em estabelecer critérios para decisões 
obtidas por meio da ponderação” (2016, p. 374).

Este é exatamente o objetivo do presente trabalho: postular a aplica-
bilidade do artigo 489, §2º, do Código de Processo Civil, como elemento formal 
do dever de fundamentação da decisão judicial (artigo 93, inciso IX, da Consti-
tuição), quando do aferimento da potencialidade lesiva, pela gravidade das cir-
cunstâncias da prática do ilícito eleitoral, para legitimar a incidência da sanção 
de cassação de registro, diploma ou mandato imposta pela Justiça Eleitoral.

2. Da estrutura formal da Lei do Balanceamento de Robert Alexy, e da ra-
cionalidade do discurso da argumentação jurídica na atribuição de dimen-
são de peso a princípios colidentes.

Enunciam Júnior, Nunes, Bahia e Pedron que o artigo 489, §2º, do 
Código de Processo Civil, incorporou no seu pressuposto teórico a Lei do Ba-
lanceamento de Robert Alexy5, ao “tornar obrigatória a exposição de como foi 
resolvido o conflito entre princípios” (2015, p. 321).

Entrementes, relembra Lins que na solução da colisão entre prin-
cípios a Lei da Ponderação “é a construção teórica mais clássica e largamente 
difundida e aplicada pelo Poder Judiciário no Brasil, fundada, em essência, no 
magistério de Robert Alexy” (2018, p. 423). Contudo, a aplicabilidade da Lei do 
5  Nesse sentido também Lênio Luis Streck (2015, p. 02) observa que “quando o legislador fala em ponde-

ração, podemos estar certos de que está se referindo a longa tradição representada pela recepção (embora 
absolutamente equivocada) em terrae brasilis, da ponderação (Abwägung) da teoria da argumentação 
proposta por R. Alexy.
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Balanceamento na práxis judiciaria nacional recebe duras críticas em decorrên-
cia de sua erronia metodológica, ao ponto de, a partir de pesquisa empírica de 
Fausto Santos de Morais sobre centenas de julgados do Supremo Tribunal Fede-
ral6, Lenio Streck dizer que: “a nossa Suprema Corte, nas quase duzentas vezes 
que lançou mão da ponderação nos últimos dez anos, em nenhum dos casos o fez 
nos moldes propostos por seu criador alemão” (2015, p. 02). 

Logo, para evitar a incorreção metodológica na aplicação da Lei do 
Balanceamento no aferimento da potencialidade lesiva quando da colisão entre 
o princípio democrático e os princípios da normalidade e legitimidade das elei-
ções, transparência da publicidade da prestação de contas da campanha eleitoral, 
incolumidade da vontade popular, e igualdade de oportunidade entre os concor-
rentes ao pleito, imperiosa é a reconstrução descritiva da teoria de Alexy.

Nessa senda, é de se dizer que Robert Alexy desenvolveu a Lei do 
Balanceamento a partir da análise do acervo de jurisprudência da Corte Cons-
titucional Federal Alemã. Paradigmaticamente tomou em consideração o caso 
Lüth, decidido em 1958. Dito precedente dá conta que a pessoa de Lüth passou 
a promover campanha pública contra o filme do cineasta Veith Harlan, pois esse 
no regime nazista fora o diretor de maior destaque na produção da propaganda 
nacional-socialista. No litígio o Tribunal Distrital de Hamburgo decidiu, haja 
vista a previsão do artigo 826 do Código Civil Alemão, que o comportamento de 
Lüth era ilegal, eis que sua ação era contra a “public policy, pois visava evitar o 
ressurgimento de Harlan como grande diretor de cinema, não obstante o fato de 
ele não somente haver passado pelo processo de “desnazificação”, mas de tam-
bém não haver sido condenado em uma ação penal por crime de guerra” (ALE-
XY, 2003, p. 132). Irresignado, Lüth apresentou queixa à Corte Constitucional 
Federal Alemã, decidindo a mesma que diante da colisão entre a liberdade de 
expressão protegida pela primeira seção do artigo 5º da Lei Fundamental Alemã, 
e a proteção da personalidade alheia a autorizar a restrição daquela na segunda 

6  A pesquisa de Fausto Santos de Morais também é referenciada por Georges Abboud e Júlio César Rossi 
(2017, p. 117 e 118), especificando os mesmos as aporias de aplicabilidade da Lei do Balanceamento pelo 
Supremo Tribunal Federal.
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seção do mesmo artigo por “lei geral”, a Corte promoveu um balanceamento 
para diante das circunstâncias do caso concreto dar prevalência à liberdade de 
expressão. Na conclusão de Alexy (2003, p. 133):

A Corte Constitucional argumentou que não seria sufi-
ciente observar esses dois supostos lados isolados. Ao 
contrário, a Corte requereu que houvesse um balancea-
mento ou um sopesamento dos princípios colidentes em 
que a aplicação de regras do Direito civil poderia limitar 
um direito constitucional. O resultado do seu balancea-
mento foi que ao princípio da liberdade de expressão 
deveria ser dado prioridade sobre considerações cons-
titucionais concorrentes. Ele exigiu que o dispositivo 
“contra a public policy” do art. 826 do Código Civil Ale-
mão fosse interpretado de acordo com essa prioridade, 
ou seja, em uma palavra, Lüth ganhou.

Emergiu desse paradigma na ideia de Alexy que as normas de direitos 
fundamentais previstas na Constituição são “justiciáveis”. Isto é, “a vinculatividade 
dos direitos fundamentais, ao fim e ao cabo, está em poderem ser apresentados no 
plano jurídico quando violados” (HECK, 2000, p. 73). E mais, na sua tessitura nor-
mativa ditas normas de direitos fundamentais, apesar de garantirem direitos subje-
tivos, têm estrutura semanticamente aberta. Ou seja, fornecem mandamentos com 
caráter prima facie, pois “exigem que algo seja realizado na maior medida possível 
dentro das possibilidades fáticas e jurídicas existentes” (ALEXY, 2006, p. 103), eis 
que “representam razões que podem ser afastadas por razões antagônicas. A for-
ma pela qual deve ser determinada a relação entre razão e contra-razão não é algo 
determinado pelo próprio princípio” (ALEXY, 2006, p. 104).

Destarte, conclui Alexy que, invariavelmente, as normas de direitos 
fundamentais estão suscetíveis à colisão. Desse modo, Alexy promove um re-
corte epistemológico das normas de Direito para divisar regras (que ofertam um 
mandamento definitivo diante dos pressupostos de fato e de direito que contém, 
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aplicáveis de maneira subsuntiva pelo binômio validade ou invalidade no even-
tual conflito entre regras, solúvel esse por cláusula de exceção dentro da própria 
regra ou pelos critérios ortodoxos de solução de antinomias7) e princípios como 
“mandamentos de otimização”, sendo este o molde próprio dos direitos funda-
mentais. Tal diferenciação entre regras e princípios de natureza qualitativa é a 
questão angular da própria Teoria dos Direitos Fundamentais de Robert Alexy. 
Sobre tal diferenciação segue o magistério do mesmo:

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é 
que princípios são normas que ordenam que algo seja rea-
lizado na maior medida possível dentro das possibilidades 
jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguin-
te, mandamentos de otimização, que são caracterizados por 
poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que 
a medida devida de sua satisfação não depende somente das 
possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurí-
dicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado 
pelos princípios e regras colidentes.
Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas 
ou não satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve fazer 
exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. 
Regras contém, portanto, determinações no âmbito da-
quilo que é fática e juridicamente possível. Isso significa 
que a distinção entre regras e princípios é uma distinção 
qualitativa, e não uma distinção de grau. Toda norma é 
ou uma regra ou um princípio (ALEXY, 2006, p. 90-91).

Todavia, haja vista a justiciabilidade intermediária dos direitos fun-
damentais (aplicam-se na medida do possível), e sua inflexível colisão entre 
7  Luís Afonso Heck apresenta os critérios de solução do conflito entre regras (2000, p. 75):

“O conflito entre regras pode ser resolvido de duas formas: ou se introduz uma cláusula de exceção den-
tro da regra, que elimina o conflito, ou se declara, pelo menos, uma regra inválida. (...)
Se a introdução de uma cláusula de exceção não entra em conta, vem, então, o segundo caso, ou seja, 
pelo menos uma regra deve ser declarada como inválida. Para a solução deste tipo de conflito existem os 
meios seguintes: a lei posterior derroga a lei anterior, a lei especial derroga a lei geral”.
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princípios (aplicam-se de acordo com os limites fáticos e jurídicos dos princí-
pios outros colidentes), o método ordinário da subsunção na aplicação das regras 
não lhe serve, porque, conforme observa Luís Afonso Heck, tanto “o empre-
go do meio da inserção da cláusula de exceção ocorre sem a ponderação dessa 
exceção” (2000, p. 76), como os critérios ortodoxos de solução de antinomias 
(hierárquico, especial e temporal) são insuficientes, vez que a colisão de direitos 
fundamentais sempre dar-se-á no âmbito interno de uma mesma Constituição.

Para solução, então, da colisão entre direitos fundamentais, e, 
por conseguinte, entre princípios, Alexy desenvolve a Lei do Balanceamento 
(subprincípio do princípio da proporcionalidade) como “verdadeira norma de 
sobredireito, instrumental, que tenciona permitir o balancing de outros princí-
pios de conteúdo substantivo em colisão, a viabilizar uma harmonização prática 
entre eles ou mesmo a exclusão de um em detrimento do outro, tudo a depender 
da conjuntura que se apresente” (LINS, 2018, p. 423). No registro de Alexy:

Essa regra expressa uma lei que vale para todos os tipos 
de sopesamento de princípios e pode ser chamada de lei 
do sopesamento. Segundo a lei do sopesamento, a me-
dida permitida de não-satisfação ou de afetação de um 
princípio depende do grau de importância da satisfação 
do outro. Na própria definição do conceito de princípio, 
com a cláusula ‘dentro das possibilidades jurídicas’, 
aquilo que é exigido por uma princípio foi inserido em 
uma relação com aquilo que é exigido pelo princípio 
colidente. A lei de colisão expressa em que essa rela-
ção consiste. Ela faz com que fique claro que o peso dos 
princípios não é determinado em si mesmo ou de for-
ma absoluta e que só é possível falar em pesos relativos 
(ALEXY, 2006, p. 167-168).

Nessa senda, a Lei do Balanceamento perpassa pelas etapas sequen-
ciadas e sucessivas da:  
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a) adequação, ligada às possibilidades fáticas, de aferimen-
to da idoneidade da eleição de sacrifício do princípio coli-
dente como meio de proteção do princípio prevalente; 
b) necessidade, relacionada às possibilidades fáticas, de 
identificação da existência de outros meios a garantirem 
a proteção do princípio prevalente sem o sacrifício do 
princípio colidente, como expressão própria da “optimal 
de Pareto”, isto é, “uma posição pode ser melhorada sem 
ser em detrimento da outra” (ALEXY, 2003, p. 135); 
c) proporcionalidade em sentido estrito, referente às pos-
sibilidades jurídicas, como a relação entre a idoneidade 
do sacrifício do princípio colidente para a proteção do 
princípio prevalente, e inexistência de meios outros para 
salvaguarda desta proteção. 

Essa metarregra final da proporcionalidade em sentido estrito “es-
tabelece que quanto maior o grau de não-satisfação ou de detrimento de um 
princípio, maior a importância de se satisfazer o outro” (ALEXY, 2003, p. 136), 
de modo a evidenciar na Lei do Balanceamento a presença de “curvas de indi-
ferença” como meio de representação gráfica da precedência de princípios, au-
torizando a aplicação da “lei da taxa marginal decrescente de substituição”, em 
que no âmbito da argumentação jurídica são justificadas as dimensões de peso 
concretamente atribuídas (nos diferentes graus “leve”, “moderada” e “séria”) na 
relação de precedência condicionada entre os princípios postos, associando Ale-
xy ao cabo de tudo a Lei do Balanceamento à Teoria da Argumentação Jurídica 
em torno de princípios.

No comentário de Lênio Luíz Streck sobre a Lei do Balanceamento 
de Alexy, obtempera o mesmo que (2015, p. 03):

Recorrendo ao simbolismo lógico, o autor vai elabo-
rar, então, a sua “fórmula do peso”, uma equação que 
representa a máxima da proporcionalidade em senti-
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do estrito e através dela permitir ao intérprete atribuir 
graus de intervenção e importância (leve, moderada ou 
sério-forte) a cada um dos princípios a fim de estabele-
cer qual prevalecerá [atenção, Pindorama: entenderam 
como é ‘simples’ isso?]. A resposta obtida pela pon-
deração resultará numa norma de direito fundamental 
atribuída (Zugeordnete Grundrechnorm) que, fruto da 
resolução dessa colisão, será uma regra aplicada sub-
suntivamente ao caso concreto (e que servirá para re-
solver também outros casos).

Por via de consequência, Alexy proporciona pela Lei do Balancea-
mento a racionalidade na ponderação quando da colisão entre princípios, a partir 
do percorrimento formal da argumentação jurídica ao curso das etapas da Lei 
do Balanceamento, desconstruindo, assim, as críticas direcionadas à sua teoria 
sobre a irracionalidade do método8 que a mesma propala. 

Outrossim, a Lei do Balanceamento de Alexy veicula, além de uma 
teoria analítica, também uma teoria normativa, “uma vez que não se restringe à 
uma análise formal da estrutura lógica das proposições em questão, marchan-
do em direção da busca por critérios da racionalidade do discurso” (STRECK, 
2015, p. 03), sendo que na sua perspectiva a racionalidade da argumentação 
jurídica decorre de sua realização dentro dos “limites no âmbito de um ordena-
mento jurídico que pressupõe como válido um conceito de direito vinculado a 
uma Moral que atua com pretensão de correção de forma a impedir situações de 
notória injustiça” (STRECK, 2015, p. 03). 

Assim sendo, a partir dessa visada, Alexy afasta a segunda crítica 
que é direcionada à sua teoria: da discricionariedade. Pelo que a racionalidade 
do discurso é extraída da argumentação da atribuição da dimensão de peso “não 
somente na relação entre os juízos sobre graus de intensidade e os juízos sobre 

8  Na crítica de Habermas, traduzida por Alexy (2003, p. 134): “não há critérios racionais (rational stan-
dards) para o balanceamento: precisamente porque aqui não há padrões racionais, o sopesamento de 
valores ocorre ou arbitrária ou irrefletidamente, segundo os padrões e hierarquias costumeiros”.
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proporcionalidade, mas também na relação entre os juízos sobre graus de inten-
sidade e as razões postuladas para justificá-los” (ALEXY, 2003, p. 139). 

Feitas essas elucidações sobre a extensão metodológica da Lei do 
Balanceamento de Alexy, ao lado da defesa de aplicabilidade do artigo 489, §2º, 
do Código de Processo Civil no direito processual eleitoral, tendo em vista exa-
tamente a incorporação desse pressuposto teórico à Lei Adjetiva Civil, também 
é objetivo do presente trabalho expor o cumprimento racional da Lei do Balan-
ceamento no aferimento da potencialidade lesiva do ilícito eleitoral, para legi-
timar a incidência da sanção de cassação de registro, diploma ou mandato pela 
Justiça Eleitoral, quando da colisão entre o princípio democrático e os demais 
princípios tutelados pelos ilícitos eleitorais inominados e nominados, bem como, 
concomitantemente, fixar diretrizes para minar a discricionariedade (ou mesmo 
a arbitrariedade) nessa verificação9.

3. Conclusão: da obrigatoriedade de observância formal da Lei do Balancea-
mento na fundamentação da decisão de cassação de registro, diploma ou man-
dato, e da observância de limites estruturais à discricionariedade judicial.

O exercício da jurisdição, como o poder de interpretar e aplicar o 
Direito, solvendo assim o litígio, é o lugar privilegiado para a hermenêutica ju-
rídica. Nesse diapasão, na inevitável trajetória entre texto de Lei, como um dado 
de entrada na interpretação e aplicação do Direito, e Norma, como produto da 
jurisdição (SILVA, 2002, p. 33), selecionando o juiz dentro do limite no ordena-
mento jurídico a resposta correta ao caso concreto.

Ocorre que, nessa revisitação da jurisdição ao ordenamento dentro 
dos contornos da lide delimitado pelas questões postas pelas partes no processo 
através de suas pretensões, é colocado em paralelo a aplicação qualitativamente 
diversa de regras e princípios. Destarte, dada a diversidade epistemológica entre 
regras e princípios, nada obstante a eventual antinomia entre regras ser solvida 
9  Na inteligência de Zílio (2018, p. 451) a avaliação da potencialidade lesiva nos ilícitos eleitorais incorre 

em “uma série de fatores contribuem decisivamente para esse déficit de legitimidade das decisões san-
cionatórias contramajoritárias proferidas pela Justiça Eleitoral, que podem ser concebidas como uma 
espécie de vetores de crise de fundamentação dessas decisões.
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no âmbito da validade, a partir dos critérios hierárquico, da especialidade e 
cronológico, a colisão entre princípios assim não se solve.

Em verdade, para Alexy a colisão entre princípios é resolvida por 
uma relação de precedência no caso concreto, a partir da atribuição argumenta-
tiva da dimensão de peso pelo intérprete aos princípios antagônicos. Para tanto, 
Alexy formula a Lei do Balanceamento, com suas três máximas parciais da ade-
quação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito.

No âmbito da dogmática jurídica, com o advento do Código de Pro-
cesso Civil de 2015, no que tange à fundamentação da decisão judicial, o método 
do sopesamento foi incorporada no artigo 489, §2º, que assim dispõe: “No caso 
de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da 
ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na nor-
ma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão”.

Assim, doravante, na argumentação jurídica, o juiz deve 
demonstrar o iter de sua ponderação, a saber: a) identi-
ficação dos princípios colidentes; b) cumprimento das 
etapas da “lei do balanceamento”; e c) exposição das ra-
zões fáticas e jurídicas que conduziram à precedência de 
um princípio em detrimento de outro, no caso concreto. 
E esse conjunto de metaregras se aplica supletivamente 
ao processo eleitoral, por força do artigo 15 do Código 
de Processo Civil. Segundo Lins a esse respeito:
Para que não haja arbítrio, portanto, faz-se necessário 
que a magistratura se proponha a se submeter a técnicas; 
é imperioso que o modo pelo qual se chegou a uma de-
terminada decisão esteja também esclarecido nesta, para 
quer se minimizem os riscos inerentes à aplicação do 
texto da norma, seja por decorrência de sua interpretação 
direta, seja pela incidência de princípios para solver um 
conflito intersubjetivo de interesses.
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E aqui não se está defendendo uma ditadura hermenêu-
tica ao contrário, defende-se que a fundamentação do 
decisum, a que aduz o art. 93, IX, da CF/88, também 
inclua a exposição de método hermenêutico utilizado 
pelo magistrado para chegar a seu veredicto, tudo a 
bem da efetiva concretização da due processo of law, 
sobretudo quando se utiliza a proporcionalidade (LINS, 
2018, p. 428).

Portanto, no direito processual eleitoral, há um ambiente fértil para 
a aplicação da Lei do Balanceamento quando do aferimento fundamentado da 
potencialidade lesiva como elemento material de legitimação para a cassação de 
registro, diploma ou mandato diante da percepção formal da prática do ilícito 
eleitoral, a partir da ponderação do princípio democrático contra os princípios da 
normalidade e legitimidade do pleito (em relação ao abuso de poder econômico, 
político e dos meios de comunicação, e no que pertence à fraude eleitoral), da 
transparência da arrecadação e gastos de campanha (na violação às regras ati-
nentes à arrecadação e gastos de campanha), a liberdade do exercício do direito 
do voto (na captação ilícita de sufrágio) e a igualdade de condições entre os 
candidatos concorrente no pleito (nas condutas vedadas).

De toda forma, entende Zílio que a judicialização do processo 
eleitoral, como a alteração do resultado do pleito por decisão judicial, tem 
um caráter contramajoritário, qualificando o ônus argumentativo para legi-
timação de seu resultado:

O reconhecimento da necessidade de uma justificativa 
específica dessas decisões contramajoritárias sanciona-
tórias passa pelo caráter coletivo inerente a essas ações 
eleitorais, pela proteção aos direitos metaindividuais na 
esfera eleitoral, pela própria defesa do regime democrá-
tico (que ostenta uma dimensão de direito público incon-
dicionado) e encontra amparo nas características singu-
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lares existentes na prestação jurisdicional eleitoral.
A tarefa de proteção ao exercício de mandato ele-
tivo é exercida sempre a partir de uma análise de 
uma dimensão pessoal (do eleito) e de uma dimensão 
coletiva (de observâncias às regras do jogo eleito-
ral). A Justiça Eleitoral deve cotejar valores de status 
constitucional que eventualmente se contrapõem: so-
berania popular e legitimidade das eleições (ZILIO, 
2018, p. 452).

Motivo pelo qual, a inobservância do método da Lei do Balancea-
mento na identificação da potencialidade lesiva será causa de nulidade procedi-
mental, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil: “Todos os julga-
mentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 
decisões, sob pena de nulidade”.

Ademais, nessa senda, pela positivação legal contida no inciso XVI, 
da Lei Complementar nº 64/90, e pela práxis jurisprudencial eleitoral, ingressa 
de sobremodo nessa análise de sopesamento da potencialidade lesiva a importân-
cia da “gravidade das circunstâncias” da prática do ilícito eleitoral, fornecendo 
então o caso concreto razões substancialmente importantes para a hermenêutica 
jurídica (ou concretização normativa).

Por conseguinte, a aplicação da Lei do Balanceamento no direito 
processual eleitoral para  o fim especifico da ponderação da potencialidade le-
siva deve ser realizada dentro dos limites estruturais: 1) da pretensão deduzida 
em juízo pelas partes no processo; 2) do convencimento motivado sobre a prova 
produzida ao longo curso da instrução processual; 3) do balanceamento entre a 
gravidade das circunstancias do ilícito praticado e a sanção de cassação de regis-
tro, diploma ou mandato a ser implementada; 4) da diferenciação da responsa-
bilidade do candidato beneficiário, se direta ou indiretamente concorrente para a 
prática do ilícito eleitoral, ou se mero beneficiário.
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1. Introdução
Algumas vezes, as medidas judiciais proferidas contra o poder pú-

blico geram tamanha lesão que os meios usuais de impugnação revelam-se insu-
ficientes. Nesses casos, elas podem ser suspensas por decisão fundamentada do 
presidente do tribunal competente para julgar o respectivo recurso. Atualmente, 
conforme se viu no capítulo referente à história do instituto, os procedimentos 
são regulados: a) pelo art. 15 da Lei n° 12.016/2009, quanto à liminar e à sen-
tença ou ao acórdão concessivo de mandado de segurança; b) pelo art. 1.059 do 
Código de Processo Civil, quanto às tutelas provisórias; c) pelo art. 4° da Lei n° 
8.437/1992, quanto às demais liminares e cautelares inominadas, inclusive as 
ações populares e civis públicas.

Frequentemente, utiliza-se o vocábulo contracautela para denominar 
a suspensão de decisão contra o poder público. Como o que se visa suspender é, 
no mais das vezes, cautelares deferidas contra a fazenda pública, a palavra con-
tracautela adquiriu positivo caráter de jargão, sendo amplamente usada.

Para os fins do instituto, as expressões “decisões contra a fazen-
da pública” (CPC, art. 1.059) e “decisões contra o poder público” (Lei n° 
8.437/1992, art. 4°, caput) devem ser compreendidas como sinônimas. Du-
rante a primeira fase do instituto, de 1951 até 1991, quando se regulavam 
apenas as suspensões de liminares e sentenças de mandados de segurança, os 
termos não eram empregados pela legislação. Entretanto, a partir da Lei n° 
8.437/1992, que alargou o escopo da medida para quaisquer decisões profe-
ridas contra o “poder público”, a expressão surgiu. Embora o Código de Pro-
cesso Civil, em seu art. 1.059, mencione “fazenda pública”, não há distinção 
a ser feita porque mesmo este dispositivo expressamente remete àquele que 
utiliza a expressão “poder público”.

Pessoas jurídicas de direito público são a União, os 26 estados, o 
Distrito Federal, os mais de 5.550 municípios, além das autarquias e fundações 
de tal natureza. Com a evolução da jurisprudência, passou-se a reconhecer que 
os Poderes Legislativos e os Tribunais de Contas, por serem órgãos constitucio-
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nais de pessoas de direito público, também dispunham de tal legitimidade, desde 
que na defesa de suas prerrogativas insertas na Lei Maior.

Com exceção do art. 297 do Regimento Interno do Supremo Tribu-
nal Federal, de dezembro de 1980, entre 1951 e a promulgação da Constituição 
de 1988, não se fez distinção entre pessoa jurídica de direito público e o Minis-
tério Público em relação à legitimação ativa, porque, na maioria dos casos, cabia 
ao Parquet a defesa judicial da fazenda pública. A legislação posterior a 1988 
sempre reconheceu a legitimação de ambos.

Em verdade, a amplitude da regra do art. 4° da Lei n° 8.437/1992 e 
a democrática consolidação da juridicidade de impetração de mandado de segu-
rança nas Justiças Militar, Eleitoral e do Trabalho permitem imaginar que reque-
rimentos de suspensão possam ser formulados perante qualquer um dos noventa 
e um tribunais brasileiros, desde que ele seja competente para julgar o recurso 
contra a decisão eventualmente impugnada.

O fundamento do requerimento de suspensão deve ser que a deci-
são impugnada cause grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à econo-
mia pública. Inicialmente, não se deve esquecer que esse requisito só surgiu em 
1964, por meio da revogada Lei n° 4.348. Em segundo lugar, considerando que 
ordem pública é conceito jurídico extremamente indeterminado, o qual, aliás, 
inclui a saúde, a segurança e a economia públicas, há significativo espaço de 
discricionariedade judicial do presidente do tribunal competente para deferir a 
suspensão. Em outras palavras, o conteúdo de tal decisão é, na maioria dos ca-
sos, bem mais político do que jurídico, isto é, o presidente do tribunal, segundo 
seu prudente arbítrio, deverá avaliar de que forma ele melhor protegerá o bem 
comum: suspendendo a decisão ou indeferindo o pleito.

Em 1992, além do requisito de grave lesão suprarreferido, a Lei n° 
8.437 passou a exigir a existência de manifesto interesse público ou flagrante 
ilegitimidade. A distinção não se consolidou na jurisprudência porque, haven-
do grave lesão, especialmente à ordem pública, sempre ocorrerá manifesto 
interesse público.
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2. História
A suspensão de decisões contra o poder público foi entronizada no 

Brasil pelo art. 13 da Lei n° 1.533/1951, primeira lei que disciplinou o mandado 
de segurança no Brasil e já revogada pela Lei n° 12.016/2009. Ele outorgava 
competência aos presidentes de certos tribunais para suspenderem a execução de 
sentença que concedesse segurança. 

A Lei n° 4.348/1964, também revogada pela Lei n° 12.016/2009, por 
meio de seu art. 4°, fez algumas alterações no instituto: a) legitimou qualquer 
pessoa jurídica de direito público para o pedido de suspensão, sem mencionar 
o Ministério Público porque, naquela época, a este cabia, com raras exceções, 
a defesa da fazenda pública; b) estendeu a competência da suspensão ao presi-
dente do tribunal ao qual coubesse o conhecimento do recurso, ampliando o rol 
de autoridades com tal atribuição; c) permitiu que se suspendessem a senten-
ça e, principalmente, a liminar concedida em mandado de segurança; d) deu à 
suspensão o objetivo de evitar-se grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à 
economia públicas.

A Lei n° 4.717/1965, que regula a ação popular, não dispôs sobre o 
instituto.

O art. 3° da Lei n° 6.014/1973, também revogado pela Lei n° 
12.016/2009, realizou ínfima alteração no art. 13 da Lei n° 1.533/1951, destina-
da apenas a adaptá-lo ao Código de Processo Civil de 1973.

A Emenda à Constituição de 1967 n° 7/1977, editada com funda-
mento no ato institucional n° 5/1968 e cognominada Reforma do Judiciário, 
outorgou ao Supremo Tribunal Federal competência para legislar - repita-se: 
legislar - sobre seus feitos originários e recursais por meio de seu regimento 
interno, o qual foi publicado no final de 1980. Em seu art. 297, o Regimen-
to Interno do Supremo Tribunal Federal outorgou ao respectivo presidente a 
competência para suspender liminar ou decisão concessiva de segurança, atri-
buindo-se legitimidade ao procurador-geral da República ou a pessoa jurídica 
de direito público.
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A Lei n° 7.347/1985, que regula a ação civil pública, disciplinou o 
pedido de suspensão de execução da respectiva liminar por meio de seu art. 12, 
§ 1°, atribuindo legitimidade a pessoa jurídica de direito público, competência 
ao presidente do tribunal ao qual coubesse o conhecimento do recurso e reafir-
mando o escopo de evitar-se grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à eco-
nomia públicas. Novamente, não se fez referência ao Ministério Público porque, 
nacionalmente, ele só deixou de defender a fazenda pública com o advento da 
Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988.

A Lei n° 8.038/1990, ao regular alguns processos perante o 
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, disciplinou 
no art. 25 o instituto de suspensão de segurança ou de sua liminar, obser-
vando os moldes acima delineados. Como foi editada após a Constituição 
de 1988, outorgou legitimidade às pessoas de direito público e ao procu-
rador-geral da República.

O art. 4° da Lei n° 8.437/1992, mantendo os contornos do institu-
to, inclusive quanto à legitimação do Ministério Público, estendeu-o a quais-
quer ações movidas contra o poder público, inclusive cautelares inominadas 
e ações populares.

A tutela antecipada, modalidade da atualmente denominada tu-
tela provisória, somente foi introduzida pela Lei n° 8.952/1994 no Código 
de Processo Civil de 1973, hoje revogado. Naquele momento, a suspensão 
de decisões contra o poder público foi estendida às tutelas antecipadas pelo 
art. 1° da Lei nº 9.494/1997, por força de referência ao art. 4° da Lei n° 
8.437/1992.

O instituto foi igualmente previsto em relação ao habeas data pelo 
art. 16 da Lei n° 9.507/1997, destacando-se o fato de que se reproduziu quase 
inteiramente a redação do art. 13 da Lei n° 1.533/1951, conforme determinada 
pelo art. 3° da Lei n° 6.014/1973. É importante lembrar-se que, por força do art. 
24, parágrafo único, da Lei n° 8.038/1990, as normas sobre mandado de segu-
rança são subsidiariamente aplicáveis ao habeas data.
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Por meio do art. 15 da Lei n° 12.016/2009, a vigente lei que discipli-
na o mandado de segurança, o instituto de suspensão de segurança e da respecti-
va liminar foi detalhadamente regulado, todavia sem inovações.

Por força do art. 1.059, finalmente inseriu-se no Código de Processo 
Civil o instituto de suspensão de decisões contra a poder público, permitindo-o 
nas hipóteses de qualquer forma de tutela provisória, também em virtude de 
menção expressa ao art. 4° da Lei n° 8.437/1992. 

A Lei n° 13.300/2016, que regula o mandado de injunção, não dispôs 
expressamente sobre o instituto, mas seu art. 14 permite a aplicação subsidiária 
das normas sobre mandado de segurança.

3. Legitimação
Literalmente e considerada a legislação que ora disciplina o instituto, 

a legitimação para suspensão de decisão contra o poder público seria de pessoas 
jurídicas de direito público e dos Ministérios Públicos. Todo Ministério Público 
é instituição constitucional de uma pessoa jurídica de direito público, a União 
ou um dos vinte e seis Estados. O Distrito Federal dele não dispõe porquanto o 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é organizado e mantido pela 
União, nos termos do art. 21, XIII, da Constituição Federal.

A tradicional distinção que fazem o art. 15 da Lei nº 12.016/2009 e 
o art. 4º da Lei nº 8.437/1992 deriva do fato de essa instituição constitucional 
sempre ter disposto de ampla legitimação processual e, a partir da vigente Cons-
tituição, de significativa autonomia administrativa, financeira e orçamentária. 
Pode-se dizer que, a partir de 5 de outubro de 1988, o Ministério Público só é 
considerado inserto na respectiva pessoa jurídica de direito público para os fins 
do Direito Financeiro, ou seja, em palavras mais simples, para questões mera-
mente orçamentárias.

Quanto à determinação do órgão de cada Ministério Público que 
pode requerer a suspensão, o tema não oferece grande dificuldade: se a medida 
só pode ser deferida pelo presidente do tribunal ao qual caiba conhecer o recur-
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so, evidentemente somente o procurador, geral ou não, com atribuição para atuar 
perante a respectiva presidência poderá formulá-lo. Assim, no Supremo Tribu-
nal Federal, a atribuição é do procurador-geral da República e nos vinte e sete 
Tribunais de Justiça dos procuradores-gerais de Justiça. Em Tribunal Regional 
Federal, por exemplo, a atribuição será de procurador regional da República que 
oficie perante a respectiva presidência.

Todas as pessoas jurídicas de direito público são legitimadas para 
requerer suspensão: a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as 
autarquias e as fundações de direito público. Os quatro primeiros, usualmente 
denominados pessoas políticas, porque dotados de autonomia constitucional e 
integrantes da federação brasileira na forma do art. 18, caput, da Lei Maior, são 
representados por suas Procuradorias-Gerais.

As autarquias e as fundações de direito público são entidades da ad-
ministração pública indireta, necessariamente criadas por lei de iniciativa do 
correspondente Poder Executivo. Frequentemente, elas dispõem de representa-
ção judicial própria. Algumas vezes, contudo, essa atividade é desempenhada 
por Procuradoria-Geral da pessoa política que por lei a tenha instituído.

Como o membro de cada Procuradoria-Geral tem atribuição para a 
representação judicial da respectiva pessoa jurídica de direito público, não há 
necessidade de autorização expressa nem subscrição da peça por chefe do Poder 
Executivo nem presidente da entidade da administração pública indireta.

Usualmente, confunde-se cada um dos entes da Federação, isto é, 
cada pessoa política, com seus Poderes Executivos. Evidentemente, quando um 
ente da Federação litiga contra uma pessoa natural, pessoa formal ou outra pes-
soa jurídica, é presentado pelo respectivo Poder Executivo. A questão se compli-
ca, todavia, quando há conflito entre os Poderes.

Se para a existência de um Estado de Direito democrático não fosse 
essencial o respeito à separação de poderes, o tema da legitimação para requerer 
a suspensão de decisão contra o poder público não seria complexo. Torna-se, 
entretanto, pela necessidade de garantir-se aos Poderes a representação judicial 
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em defesa de suas prerrogativas constitucionais e intensifica-se porque, no Brasil, 
há Instituições Constitucionais - os Tribunais de Contas e as Defensorias Públicas, 
além dos já mencionados Ministérios Públicos - também titulares de relevantes 
prerrogativas constitucionais que frequentemente devem ser protegidas em juízo.

Assim como os Ministérios Públicos, esses Poderes e Instituições 
Constitucionais dispõe, garantidas pela Lei Maior, de ampla autonomia adminis-
trativa, financeira e orçamentária. Após a vigente Constituição, materializou-se 
a necessidade de eles demandarem em juízo sempre que considerassem uma 
de suas atribuições constitucionais ameaçadas ou prejudicadas. Institucionali-
zaram-se, então, procuradorias-gerais nos Poderes Legislativos e nos Tribunais 
de Contas, já sendo possível vislumbrar-se no Poder Judiciário, ao menos, no 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Com raras exceções, a lesão a atribuição constitucional de Poder é 
causada por outro Poder. Como todo choque entre Poderes é um conflito constitu-
cional sempre haverá grave lesão à ordem pública. Por isso, é extremamente fre-
quente que, ocorrendo conflito entre poderes, surja rapidamente um requerimento 
de suspensão, evidentemente formulado pelo Poder inicialmente derrotado.

Em síntese: a legitimação ativa para requerer a suspensão de decisão 
contra o poder público é, além das autarquias e fundações de direito público, de 
cada ente da Federação, presentado pelo respectivo Poder Executivo, de cada 
Poder e Instituição Constitucional em defesa de suas prerrogativas constitucio-
nais e de cada Ministério Público.

4. Competência
Proferida uma decisão judicial contra o Poder Público, é possível 

que seja formulado um pedido de suspensão à presidência do tribunal competen-
te para julgar o respectivo recurso. Em princípio, é concebível imaginar-se que 
decisões judiciais contra o poder público sejam decretadas na Justiça Estadual, 
Federal, Militar, Eleitoral ou do Trabalho, ideia que permite vislumbrar a com-
petência das presidências dos noventa e um tribunais brasileiros.
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Se um juiz de Direito lavrar uma decisão contra o poder público, a 
competência para examinar eventual pedido de suspensão será do presidente do 
respectivo Tribunal de Justiça; se for um juiz federal, do presidente do respectivo 
Tribunal Regional Federal; e, se for de um juiz do Trabalho, do presidente do 
respectivo Tribunal Regional do Trabalho.

As hipóteses de juiz-auditor, federal ou estadual, e juiz eleitoral 
proferirem decisões contra o poder público são mais raras, todavia possíveis: 
observa-se maior frequência de requerimentos de suspensão formulados pelos 
Ministérios Públicos contra liminares de habeas corpus, motivo por que mesmo 
os presidentes desses tribunais tornam-se competentes.

Não é raro que a decisão contra o poder público decretada por Juí-
zo de 1° Grau seja impugnada de forma ordinária, isto é, mediante recursos 
usualmente atribuídos a todas as partes, dos quais o mais frequente é o agravo 
de instrumento. Qualquer que seja o recurso manejado, é essencial destacar-se 
que, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, este situado no Ca-
pítulo das Disposições Gerais do Título referente aos Recursos do Livro sobre 
os Processos nos Tribunais e os Meios de Impugnação das Decisões Judiciais, 
o julgamento proferido por tribunal substitui a decisão impugnada no que tiver 
sido objeto do recurso.

Assim, em obediência ao art. 1.008 do Código de Processo Civil, 
julgado o recurso, a decisão de primeiro grau não mais subsistirá, sendo, em 
qualquer hipótese, substituída pela do tribunal. Se o recurso for desprovido, será 
agora o tribunal, por sua câmara, turma, grupo de câmaras, turmas reunidas, 
seção ou, até mesmo, plenário, que terá lavrado decisão contra o poder públi-
co, cabendo contra esta decisão colegiada novo pedido de suspensão, conforme 
previsto no art. 15, § 2°, da Lei n° 12.016/2009 e no art. 4°, § 5°, da Lei n° 
8.437/1992.

Quando a decisão contra o poder público tem origem em desprovi-
mento de recurso, surge grave dúvida quanto à competência para suspendê-la: 
seria ela do presidente do próprio tribunal que julgou o recurso ou seria de tribu-
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nal superior, até mesmo do Supremo Tribunal Federal? A princípio, a contracau-
tela deve ser requerida ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento 
do respectivo recurso”, conforme redação praticamente uniforme das leis vigen-
tes. Quem seria esse presidente?

Não é raro interpretar-se que o presidente do próprio tribunal que ne-
gou provimento ao recurso possa suspender a decisão contrária ao poder público. 
Com o devido respeito, o raciocínio contém falhas. Por força do pré-falado art. 
1.008 do Código de Processo Civil, a decisão proferida por órgão do tribunal 
substituiu aquela de primeiro grau. Como essa decisão que negou provimento ao 
recurso agora é a única vigente, somente contra ela se poderá interpor recurso. 

Ocorre que não há previsão constitucional nem legal de impugnação 
perante a presidência de decisão colegiada do próprio tribunal. Pior: no Brasil, 
há tribunais cujo número reduzido de membros impede suas divisões em câ-
maras ou turmas, isto é, mesmo os agravos de instrumento inevitavelmente são 
julgados pelo respectivo plenário. Se for admitida a tese de que presidente possa 
suspender decisão colegiada do próprio tribunal que tenha negado provimento 
a recurso do poder público, chegar-se-á a pitoresca situação de um presidente 
poder deferir medida de contracautela em face de decisão colegiada do próprio 
plenário que integre e a cuja jurisdição está submetido.

Se há uma decisão colegiada do plenário ou de órgão de tribunal que, 
ao desprover recurso, manteve a vigência de decisão contra o poder público, 
será cabível, na Justiça Comum, isto é, Justiça não especializada, a interposição 
de recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, se a matéria for 
constitucional, ou recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, se o 
tema for infraconstitucional. Por isso, inevitavelmente, será o presidente de um 
desses dois Tribunais único competente para deferir a suspensão de decisão ori-
ginada de desprovimento de recurso interposto pelo poder público.

O deferimento de contracautela pelo presidente do próprio tribunal 
cujo órgão negou provimento ao recurso do poder público implica, sempre, usur-
pação de competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal ou do Supe-
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rior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, é cabível o ajuizamento de reclamação, 
com fundamento, respectivamente, no art. 102, caput, inciso I, alínea l, ou art. 
105, caput, inciso I, alínea f, ambos da Constituição Federal. Atualmente, o rito 
da reclamação é disciplinado a partir do art. 988 do Código de Processo Civil.

Tudo o que até aqui se sustentou sobre desprovimento de recurso 
interposto pelo poder público é aplicável aos casos de competência originária 
dos próprios tribunais. Decretada medida judicial contra o poder público, em 
caráter originário, por Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou por um 
dos três tribunais estaduais de Justiça Militar, o recurso cabível será ao Supremo 
Tribunal Federal, se o tema for constitucional, ou ao Superior Tribunal de Justi-
ça, se for infraconstitucional. Portanto, ainda mais uma vez, somente uma dessas 
duas Presidências será competente para apreciar o pedido de contracautela. Da 
mesma forma como já se sustentou, a apreciação do requerimento por presidente 
do próprio tribunal implicará usurpação de competência a ser também sanada 
mediante reclamação.

Como se vê, quando o requerimento de contracautela é oriundo da Jus-
tiça Comum - aquela não especializada -, a fixação de competência entre as Presi-
dências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça obedece ao 
exclusivo critério de a matéria ser constitucional ou infraconstitucional. A questão se 
complica, contudo, quando o pedido de suspensão de decisão contra o poder público 
surge de Tribunal Regional Eleitoral ou Tribunal Regional do Trabalho.

Nas Justiças Especializadas Eleitoral e Trabalhista, o recurso espe-
cial e o recurso de revista, respectivamente interpostos perante o Tribunal Su-
perior Eleitoral e o Tribunal Superior do Trabalho devem abarcar as questões 
infraconstitucionais e, também, as constitucionais, sob pena de preclusão. Por 
isso, nessas Justiças Especializadas, o pedido de suspensão de decisão contra o 
poder público proferida por plenário ou órgão fracionário, originariamente ou 
em grau de recurso, de Tribunal Regional Eleitoral ou do Trabalho, será dirigido 
à Presidência do Tribunal Superior Eleitoral ou do Trabalho quer o tema seja 
infraconstitucional, quer seja constitucional.
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Por exemplo, se um órgão fracionário de Tribunal Regional do Tra-
balho, julgando um recurso, decidisse contrariamente ao poder público matéria 
constitucional, ainda assim, a impugnação cabível seria o recurso de revista. Por 
essa razão, seria a Presidência do Tribunal Superior do Trabalho a competente 
para apreciar o respectivo pedido de contracautela.

Conforme já mencionado, é possível, com fundamento no art. 15, § 
2°, da Lei n° 12.016/2009 e no art. 4°, § 5°, da Lei n° 8.437/1992, que se formule 
novo pedido de suspensão à presidência do Tribunal Superior competente, em 
matéria infraconstitucional, ou à Presidência do Supremo Tribunal Federal, em 
tema constitucional, se requerimento de suspensão já houver sido formulado e 
indeferido pela presidência do tribunal de segundo grau.

5. Efeitos
Após ser deferido, pela presidência de tribunal que seja competente 

para julgar o eventual recurso, o pedido de suspensão de decisão proferida contra 
o Poder Público, surgem consequências relevantes.

Inicialmente, é essencial destacar que o pedido não isenta seu autor 
de tempestivamente interpor o recurso cabível contra a medida impugnada, ge-
ralmente o agravo de instrumento. Se não o fizer, mesmo que a decisão contrária 
ao poder público tenha sido integralmente suspensa pelo presidente do tribunal, 
ocorrerá preclusão da decisão impugnada, causando a perda de objeto do reque-
rimento de suspensão.

O tema gera justificável e reiterada confusão por força do art. 15, § 
3°, da Lei n° 12.016/2009 e do art. 4°, § 6°, da Lei n° 8.437/1992, esta aplicável a 
qualquer caso de tutela provisória contra o poder público por força do art. 1.059 do 
Código de Processo Civil. Os dois dispositivos, ao contrário do que a interpretação 
apressada possa induzir, não dispensam a interposição tempestiva do adequado 
recurso. O que fazem, bem ao contrário, é estabelecer que a apreciação do pedido 
de suspensão pela presidência do tribunal competente não está condicionada à 
interposição prévia de recurso nem é prejudicada se esse recurso for improvido.



267REVISTA DA ADVOCACIA DO PODER LEGISLATIVO

SUSPENSÃO DE DECISÕES CONTRA O PODER PÚBLICO

Assim, proferida decisão contra o Poder Público, surgem para os 
legitimados ao pedido de suspensão as seguintes opções: a) interpor o recurso 
comum e aguardar seu desfecho, requerendo a suspensão se ele for improvido; 
b) interpor o recurso comum e a suspensão simultaneamente, evidentemente em 
peças separadas, porque o exame daquele não prejudica esta; c) requerer a sus-
pensão imediatamente e aguardar o último dia do prazo para interpor o recurso 
comum. Evidentemente, se o recurso comum for provido, o pedido de suspensão 
perde seu objeto.

O que ora se destaca é a absoluta necessidade de tempestivamente 
impugnar-se a decisão contrária ao Poder Público pelos meios usuais, sendo o 
mais comum o recurso de agravo de instrumento. Se o recurso não for interposto, 
a decisão contra o Poder Público precluirá e a eventual suspensão pela presidên-
cia do tribunal perderá seu objeto. Em outras palavras: o pedido de suspensão 
de decisão contra o Poder Público não é recurso, não o substitui nem impede a 
ocorrência de preclusão.

Questão também essencial decorrente do deferimento de pedido de 
suspensão de decisão contra o Poder Público é sua vigência. O § 9° do art. 4° da 
Lei n° 8.437/1992, o qual, conforme já se disse, é aplicável a qualquer caso de 
tutela provisória contra o Poder Público, determina que a suspensão vigerá até o 
“trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”.

Interpretação literal levaria à conclusão que a suspensão de tutela pro-
visória contra o Poder Público pela presidência, por exemplo, de Tribunal de Jus-
tiça persistiria até o julgamento de eventual recurso extraordinário sobre o tema. 
Esse raciocínio, com o devido respeito, implicaria submeter os Tribunais Superio-
res e o Supremo Tribunal Federal a jurisdição de tribunal de segundo grau.

Evidentemente, tribunal hierarquicamente superior àquele cuja pre-
sidência tenha suspendido decisão contra o Poder Público pode restaurá-la, des-
de que o faça expressamente. O escopo do § 9° do art. 4 da Lei n° 8.437/1992 é, 
silente a decisão presidencial e não renovada a decisão contra o Poder Público, a 
vigência da suspensão se estenderá até o encerramento do processo.
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Resumo: A Lei Complementar federal n. 24, de 7 de janeiro de 1975, é a lei que 
regulamenta o art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF/88, e prevê o procedimento para a 
concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS pelos Estados e Distrito Fede-
ral. A referida lei, como regra de estrutura, determina que as normas exonerati-
vas de ICMS devem ser internalizadas por meio de Decreto do Chefe do Poder 
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Executivo, estabelecendo um descompasso com o art. 150, § 6º, da Constituição 
Federal. Ademais, por vezes há a edição de lei exonerativa de ICMS, porém à 
revelia dos convênios do Confaz. Debruça-se este estudo, portanto, sobre os 
seguintes pontos polêmicos: a) qual o papel dos convênios do Confaz em sua 
competência exonerativa do ICMS; b) qual a forma procedimental a ser adotada, 
validamente, quando da internalização dos convênios do Confaz na ordem jurí-
dica dos Estados-membros.

Palavras-chave: EXONERAÇÃO DO ICMS. CONFAZ. ORDEM JURÍDICA. 
ESTADOS-MEMBROS.

THE INTERNALIZATION OF CONFAZ CONVENTIONS IN THE 
JURIDICAL ORDER OF THE MEMBER STATES

Abstract: The federal Complementary Law n. 24, from January 7th of 1975, is 
the law that regulates the art. 155. § 2º, XII, “g”, from the Federal Constitution 
of 88, and predicts the procedure for the concession of fiscal benefits of ICMS 
by the States and Federal District. The referred law, as rule of structure, deter-
mines that the exonerative norms of ICMS must be internalized by the means of 
Decree of Chief of Executive Power, evidencing a divergence of this norm with 
the art. 150, § 6º, from the Federal Constitution. Moreover, there is on occasion 
the editing of exonerative law of ICMS, however, without the participation of 
Confaz conventions. The presente estudy focuses, therefore, on the following 
controvertial issues: a) what is the role of Confaz conventions in their ICMS 
exonerative competence; b) what is the procedural form to be adopted, validly, 
in the case of internalization of Confaz conventions in the juridical order of the 
Member States. 

Keywords: EXONERATION OF ICMS. CONFAZ. JURIDICAL ORDER. 
MEMBER STATES.



271REVISTA DA ADVOCACIA DO PODER LEGISLATIVO

A INTERNALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS DO CONFAZ NA ORDEM JURÍDICA DOS ESTADOS

1. Introdução
Este estudo tem por escopo investigar como devem ser internaliza-

dos ou incorporados na ordem jurídica dos Estados os convênios aprovados no 
âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz),1 que autorizam a 
concessão de benefícios fiscais em relação ao Imposto sobre Operações relativas 
à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).2 Buscam-se respostas que melhor 
atendam às normas e diretrizes traçadas pela Constituição Federal e pela legis-
lação de regência, não se olvidando, porém, do suporte teórico que envolve o 
processo de enunciação das normas exonerativas do ICMS desenvolvido pelos 
renomados doutrinadores Paulo de Barros Carvalho e Gabriel Ivo.

Justifica-se a utilização dessa teoria da norma jurídica como pano 
de fundo da presente investigação, eis que compreender o processo de enuncia-
ção das normas exonerativas do ICMS mostra-se relevante, na medida em que 
partindo-se da criação do produto, o enunciado, abre-se o acesso à enunciação 
enunciada, que possibilita o seu controle formal, e ao enunciado enunciado, que 
torna factível o seu controle material, viabilizando-se, destarte, a verificação da 
existência ou não de vícios quanto ao instrumento introdutor dos convênios do 
Confaz na ordem jurídica dos Estados.

Demais disso, a utilização de uma teoria da norma jurídica desenvol-
vida no seio da ciência do direito mostra-se imprescindível para a compreensão 
do direito positivo, pois as condutas humanas somente são percebidas juridica-
mente a partir das normas.

Insta registrar, por outro lado, que o interesse pelo assunto constante 
deste artigo surgiu a partir da ocorrência de fatos relacionados aos Convênios 
celebrados pelo Confaz envolvendo exonerações do ICMS. Em vários estados 
da federação –  inclusive no Estado de Goiás, o que explica o motivo de a Cons-
tituição do Estado ser citada em diversas passagens como parâmetro de análise 
– é possível constatar que, quanto aos benefícios fiscais em relação ao ICMS, 
1  Doravante, neste estudo, utilizar-se-á somente a sigla Confaz, ao invés de seu significado por extenso.
2  Doravante, neste estudo, utilizar-se-á somente a sigla ICMS, ao invés de seu significado por extenso.
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dois procedimentos distintos têm sido adotados: ou há autorização do Confaz 
mediante convênio e, nesse caso, o convênio é internalizado na ordem jurídica 
estadual por meio tão somente de decreto expedido pelo Chefe do Poder Exe-
cutivo; ou, na maioria dos casos, não existindo autorização do Confaz, é edita-
da Lei para permitir a fruição do benefício no âmbito estadual, cuja iniciativa 
é do Chefe do Poder Executivo, fazendo exsurgir a famigerada “guerra fiscal”3. 
Por meio da pesquisa em diversos artigos e estudos publicados, inclusive na 
internet, pode-se comprovar que tal prática é corriqueira na maior parte dos 
Estados da federação. 

Porém, diante de tal ocorrência, surgem questionamentos quanto 
à constitucionalidade e juridicidade dessa atuação, sobretudo quando con-
frontada com o art. 150, § 6º combinado com o art. 155, § 2º, XII, “g”, to-
dos da Constituição Federal. Neste contexto, a melhor interpretação parece 
ser aquela que condiciona a concessão dos benefícios fiscais envolvendo o 
ICMS tanto à existência de convênio celebrado no âmbito do Confaz e pos-
terior ratificação pelos Estados quanto à edição de lei específica. Por óbvio 
que, para ir ao encontro da interpretação que seja a mais consentânea com 
a ordem jurídica, a legislação infraconstitucional pertinente também merece 
ser analisada de forma detida.

De outra parte, o presente estudo objetiva não a crítica pela crítica, 
mas a busca de soluções que possam contribuir de forma pedagógica no sentido 
de evitar condutas que ofendam a Constituição e a legislação de regência sobre a 
matéria, promovendo e estimulando a atuação dos órgãos estatais envolvidos em 
harmonia com a ordem jurídica.

Diante do exposto, faz-se mister ressaltar que este estudo intenta res-
ponder sobretudo aos seguintes questionamentos: a) qual o papel dos convênios 
do Confaz em sua competência exonerativa do ICMS; b) qual a forma procedi-

3  Na ementa do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.674/RJ, promovida pela Gover-
nadora do Estado do Rio Grande do Norte perante o Supremo Tribunal Federal, assim ficou assentado 
quanto ao sentido de guerra fiscal: “TRIBUTO – ‘GUERRA FISCAL’. Consubstancia ‘guerra fiscal’ o fato 
de a unidade da Federação reduzir a alíquota do ICMS sem a existência de consenso, mediante convênio, 
entre os demais Estados.” (STF – ADI n. 3.674/RJ – Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 1º/06/2011).
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mental a ser adotada, validamente, quando da internalização dos convênios do 
Confaz na ordem jurídica dos Estados-membros,4 ou seja, se deve ser editada lei 
em sentido estrito ou se é permitida a aprovação de decreto legislativo.

Outrossim, com o objetivo de responder aos problemas expostos 
constantes da presente investigação, propõe-se o seguinte esquema de trabalho: 
na primeira parte, é analisado o processo de enunciação das normas exonerativas 
do ICMS, objetivando-se extrair da teoria da norma jurídica (Ciência do Direito) 
a compreensão sobre a validade do ato normativo que internaliza os convênios 
do Confaz na ordem jurídica dos Estados (direito positivo). Já na segunda parte, 
com base nos suportes teóricos constantes da parte precedente, busca-se formu-
lar, especificamente, respostas aos problemas levantados.

Destarte, para a elucidação e análise dos problemas suscitados neste 
estudo, parte-se do aspecto geral para chegar-se às particularidades do tema, de-
senvolvendo-se, assim, ao longo do trabalho, um raciocínio dedutivo.

2. Do processo de enunciação das normas exonerativas do ICMS
2.1 O objeto do direito
 Segundo IVO5 – com fulcro nos ensinamentos de Lourival Vilanova 
e Paulo de Barros Carvalho – o direito, considerado como normas jurídicas, tem 
como objetivo regular a conduta humana buscando uma finalidade relevante em 
dado momento histórico. Com tal escopo, o direito visa alterar a realidade e não 
meramente repeti-la, criando, assim, ao lado do mundo real o mundo jurídico 
com sua própria realidade.
 Além de regular a conduta humana, o direito tem por objeto a produ-
ção de normas, a ser promovida pelos órgãos competentes para sua produção, ou 
seja, “a norma confere à determinada autoridade a competência para criar uma 
outra norma”6. São normas que regulam a criação de outras normas, autorregulan-
do-se de forma dinâmica. 

4  Quando o estudo faz menção aos Estados envolve também o Distrito Federal, eis que em relação à pre-
sente temática, este último ente federativo ocupa posição análoga à dos Estados-membros.

5  IVO, Gabriel. Norma jurídica: produção e controle. São Paulo, Noeses, 2006.
6  IVO, Ob. cita, p. XXVII.
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 Ao lado dos aspectos mencionados, outro que merece destaque é 
que o direito apresenta-se em linguagem, pois ele é uma comunicação entre os 
homens que se perfaz por meio de uma linguagem. E se o direito e as normas 
jurídicas apresentam-se por meio de uma linguagem, o seu estudo deve buscar 
a intimidade dessa linguagem. Nesse sentido, mostra-se importante remarcar 
que há dois corpos de linguagem e que se referem ao direito positivo e à Ciên-
cia do Direito. Quanto ao primeiro, trata-se de linguagem-objeto que prescreve 
como deve ser o procedimento humano, e não como ele efetivamente ocorre, 
formando a linguagem prescritiva, que se vale da lógica deôntica7 (lógica do 
dever-ser ou da norma), cujas proposições são válidas ou inválidas. No que 
concerne à Ciência do Direito, por sua vez, cuida de metalinguagem, que fala 
da linguagem-objeto e emite enunciados descritivos, valendo-se da lógica apo-
fântica8 (lógica da ciência, alética ou clássica), cujas proposições são verdadei-
ras ou falsas. Desta feita, é possível inferir que o aplicador do direito não erra 
nunca, pois a linguagem que produz não desafia os critérios de correção, mas 
de validade. Quem erra é o cientista do direito, pois este descreve, e a descri-
ção pode ser errada, falsa.
 Nessa esteira, é possível afirmar que o direito é um conjunto de normas 
jurídicas válidas e que consiste num processo comunicativo entre emissor e receptor.

2.1.1 Os Planos e as Categorias da Linguagem do Direito
2.1.1.1 Os Planos da Linguagem do Direito

Dentro da linguagem jurídica muitos elementos são apresentados 
sob a denominação de norma jurídica. Porém, dentro do rótulo de “norma jurídi-

7  A lógica deôntica é uma especialidade do domínio da lógica. Ela estabelece as condições de possibili-
dades pertinentes às prescrições. Nesse campo, afirma-se que há apenas três possibilidades de condutas 
passíveis de constituir objeto de uma norma jurídica. São elas, a ação (fazer algo ou modal obrigatório 
- O); a abstenção (não fazer algo ou modal proibido – V) e a tolerância (poder fazer algo ou não fazer 
algo ou modal permitido – P). Assim, há somente três possibilidades de regular condutas por meio da 
norma jurídica com sentido completo, que Carvalho (2013, p. 192) denomina de “unidade irredutível de 
manifestação do deôntico”.

8  Apofântica é a parte da lógica que estuda as proposições. Apofântico diz-se do enunciado que pode ser 
considerado verdadeiro ou falso. O que Aristóteles chama logos apofântico (ou discurso enunciativo) é 
aquele discurso que abriga a possibilidade de verdade ou falsidade (STEFANI, 2009).
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ca” há elementos distintos. Para separar esses elementos, há o modelo proposto 
por CARVALHO9, nos seguintes termos:

unicidade do texto jurídico-positivo e os quatro subsistemas: 
a) conjunto de enunciados, tomados no plano da expressão; 
b) conjunto de conteúdos de significação dos enunciados 
prescritivos; c) o domínio articulado de significações norma-
tivas; e d) a forma superior do sistema normativo.

  Pelo exposto, constata-se que o direito apresenta-se por meio 
de quatro planos linguísticos. O primeiro plano (S1) é o da expressão, ou 
seja, representa a literalidade textual em que se encontram as marcas gráfi-
cas em determinado suporte físico, pois toda manifestação jurídica resulta 
em texto.
  O segundo plano (S2) é o das significações. As palavras vão se 
juntando para que dessa junção seja possível a construção de sentido. Representa 
o sentido do texto. Neste plano, os enunciados são compreendidos isoladamente, 
no primeiro ímpeto.
  O terceiro plano (S3) é o lugar da construção das normas jurídi-
cas. “O percurso do texto até a configuração completa do seu sentido é o que po-
demos chamar de transformações dos textos em normas jurídicas” (IVO, 2006, 
p. XXXVIII). A norma jurídica é, assim, o produto da interpretação dos enuncia-
dos prescritivos.
  O quarto plano (S4) consiste no “estrato mais elevado, que orga-
niza as normas numa estrutura escalonada, presentes laços de coordenação e de 
subordinação entre as unidades construídas”10.
  Ivo (2006) consigna que o plano da literalidade (S1) é condi-
ção necessária para a existência dos outros três (S2, S3 e S4). Assim, ultra-
passado o plano da expressão (S1), já se ingressa no plano das significações 
(S2, S3 e S4).

9 CARVALHO, Paulo de Barros.  Direito Tributário: fundamentos jurídicos da incidência. São Paulo: Sa-
raiva, 2012, p. 106-107.

10  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 128.
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2.1.1.2.As Categorias da Linguagem do Direito
  Com o auxílio da linguística, o entendimento do plano S1 e a pas-
sagem para os planos seguintes podem ser explicados com maior clareza com os 
conceitos de enunciação, enunciado, enunciação enunciada e enunciado enun-
ciado, pois a produção normativa ocorre por meio dessas categorias.
  Desta feita, com supedâneo no escólio de CARVALHO11 e de 
IVO, assim são explicitados os conceitos das mencionadas categorias:

a) enunciação: é o ato que produz o enunciado, sempre antece-
dendo a este. É, assim, o processo de produção do direito que consiste no proce-
dimento legislativo regulado pelo sistema jurídico. Em que pese consumir-se no 
tempo e no espaço, é possível a sua reconstrução por meio da enunciação que se 
mostra no enunciado (texto). Como a enunciação é registrada no texto, sendo, 
pois, documentada, é viável a efetivação do controle de sua validade;

b) enunciado: é o produto da enunciação, isto é, o texto. Além 
de comportar o enunciado propriamente dito, suporta as marcas ou os traços da 
enunciação;

c) enunciação enunciada: é a enunciação registrada, ou seja, re-
presenta as marcas que a enunciação deixou no texto (enunciado). O processo 
de produção entra para o mundo do direito por meio da enunciação enunciada. 
Só assim é possível o controle do processo de produção normativa, sendo que a 
inconstitucionalidade formal é problema que se constata no seio desta categoria;

d) enunciado enunciado: é o conteúdo do texto ou da mensagem 
normativa, abstraído o seu processo, ainda no plano da expressão (S1). Repre-
senta o enunciado sem a enunciação enunciada. É o texto que serve de base 
empírica para a construção das normas jurídicas (S3) que irão regular a situação 
pretendida pelo instrumento introdutor. No âmbito deste elemento é analisada a 
inconstitucionalidade material.

Considerando as ideias gerais exibidas, é possível extrair que a 
enunciação consiste no processo de produção dos enunciados prescritivos. O 

11  In Direito Tributário: fundamentos jurídicos da incidência. São Paulo: Saraiva, 2012.
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processo de produção, por sua vez, é regido pelas regras ou normas de estrutura. 
Observado que parte dessa ação não é regulada pelo ordenamento jurídico, de-
senvolvendo-se no seio do jogo político; e outra parte, tem regulação por meio 
das normas de produção jurídica ou regras de estrutura.12 Tais normas de produ-
ção jurídica são construídas a partir de enunciados prescritivos que se encontram 
em instrumentos normativos infraconstitucionais e, sobretudo, na Constituição 
Federal, por ser o instrumento primeiro e soberano, que se sobrepõe aos demais 
veículos introdutores.1314

Releva destacar que sem norma de produção jurídica não há 
enunciação, nem enunciado normativo. E, para que o enunciado normativo 
seja introduzido no mundo jurídico, é preciso a deliberação do parlamento, 
a promulgação e a publicação, ou seja, o processo legislativo. Findo o pro-
cesso legislativo, surge o seu produto, qual seja, o enunciado prescritivo ou 
o documento normativo.

No ato de enunciação há uma fase pré-legislativa e uma fase le-
gislativa. Na primeira fase, há momentos não regulados pelo direito (razões da 
lei) e momentos regulados pelo direito (elaboração do anteprojeto de instrumen-
to normativo), esgotando-se no tempo e no espaço. Já na fase legislativa há o 
processo legislativo, “que é entendido como o conjunto que desemboca na cria-
ção de um instrumento introdutor de normas, tomando como paradigma a lei. O 
processo começa com a iniciativa e conclui-se com a publicação”.15 

Na fase legislativa, há momentos de regulação constitucional 
e de regulação não-constitucional (infraconstitucional), que consistem na 
existência de meta regras que têm como objeto a criação de normas jurídi-
cas (regras de estrutura). No âmbito da regulação constitucional, as normas 
12  Regras de estrutura são aquelas que prescrevem como outras normas devem ser produzidas, modifica-

das ou extintas (IVO, 2006).
13  In Curso de Direito Tributário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013b.
14 Veículo ou instrumento introdutor de normas são aqueles tipos previstos, por exemplo, no art. 59 da 

Constituição Federal, que têm a função de inserir no sistema jurídico os enunciados prescritivos, quais 
sejam, emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, decreto 
legislativo e resolução (IVO, 2006).

15  IVO, Ob. cit, p. 12-13.
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sobre produção jurídica são reconduzíveis à competência, ao procedimento 
e à matéria. 

Nesse passo, é importante ressaltar que a função da Constituição 
é fundamentar a validade dos atos normativos, eis que, sendo um instrumento 
primeiro e soberano, sobrepõe-se aos demais veículos introdutores de normas, 
abrigando em grande parte as regras de estrutura, isto é, as regras que prescre-
vem como outras normas devem ser produzidas, modificadas ou extintas.

A norma que regula a competência atribui a um determinado 
órgão a possibilidade de criar um determinado veículo introdutor de normas. 
Enunciada a norma que atribui competência de forma simplificada, tem-se: hi-
pótese, “Dada a existência de uma autoridade normativa”; consequência, “deve 
ser a competência para introduzir enunciados prescritivos por meio de um deter-
minado veículo introdutor”. 

A norma que regula o procedimento disciplina o exercício da 
competência conferida. A competência deve ser desenvolvida por meio de um 
procedimento específico para cada instrumento introdutor de normas, que é ca-
racterizada pela forma de sua criação. A doutrina costuma identificar no pro-
cesso legislativo três fases interdependentes entre si: (i) fase de iniciativa ou 
introdutória; (ii) fase constitutiva; e (iii) fase complementar ou de integração de 
eficácia. A enunciação encerra-se com a publicação do ato normativo. Enunciada 
a norma que atribui o procedimento de forma simplificada, tem-se: antecedente, 
“Dessa norma descreve o exercício da competência”; consequente, “estabelece 
o procedimento a ser observado para a criação de um determinado instrumento 
introdutor de normas”.

Há, ainda, norma que delimita a matéria. A competência pressu-
põe a qualificação para produzir o instrumento introdutor conforme certos limi-
tes de ordem material, ou seja, de conteúdo. Algumas normas regulam permis-
sivamente a matéria a ser veiculada (Pp); outras proíbem certas matérias (Vp); 
e outras obrigam determinado conteúdo (Op). Enunciada a norma que atribui a 
matéria de forma simplificada, tem-se: antecedente, “Dado o fato de o sujeito ou 
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órgão competente exercer a competência”; consequente, “deve ser a observância 
de acatar os contornos materiais previstos na Constituição”.

Ainda na fase legislativa, porém no âmbito da regulação infra-
constitucional, cuida-se especificamente da forma como os enunciados pres-
critivos devem ser apresentados. Dos seus enunciados são construídas normas 
que disciplinam a chamada técnica legislativa e que se encontra prevista na Lei 
Complementar federal nº 95, de 1998, que dispõe sobre a forma como devem 
ser mostrados os enunciados prescritivos aos seus destinatários, e decorre da 
aplicação do art. 59, parágrafo único, da Constituição Federal. Trata, assim, do 
modo de elaborar os enunciados prescritivos com o objetivo de melhorar a sua 
qualidade para que sejam cumpridos satisfatoriamente.

2.1.1.3 Correlação entre os Planos e as Categorias da Linguagem do Direito
Ultrapassada a fase da enunciação, chega-se ao seu produto, o 

enunciado normativo, que consiste numa formulação linguística cujo significado 
é a norma jurídica. A partir das normas jurídicas, há a organização destas numa 
estrutura escalonada, estando presentes entre elas laços de coordenação e subor-
dinação, e que se configuram, assim, no sistema jurídico-normativo.

Nesse contexto, há que se distinguir com clareza os momentos 
de expressão e de significação dos enunciados prescritivos, em que o primeiro 
representa “marcas gráficas em suporte físico” e o último, o sentido das palavras 
e do texto completo, estabelecendo, por fim, relações entre as diversas normas 
jurídicas que conformam o sistema jurídico.

Pelo exposto, é possível, esquematicamente, correlacionar os pla-
nos linguísticos com as categorias acima formuladas da seguinte maneira:
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3. O processo de enunciação das normas exonerativas do ICMS
O problema a ser elucidado por meio do presente estudo consiste, 

basicamente, em perquirir sobre a norma de produção jurídica (regra de estrutu-
ra formada mediante regulação constitucional) em relação à matéria, consoante 
anteriormente mencionada. Cuida-se da competência que pressupõe a qualifi-
cação para produzir o instrumento introdutor conforme certos limites de ordem 
material, ou seja, de conteúdo.

Segundo Ivo (2006), a matéria ou as condutas que podem ser regu-
ladas, conforme os critérios da norma de produção que a delimita, devem ser 
entendidas sob diversos aspectos. A matéria deve ser vista, inicialmente, em 
relação à possibilidade de sua regulação por determinado instrumento introdutor 
de normas. Ultrapassado este aspecto, a matéria deve ser analisada quanto à pos-
sibilidade de regulação mesma da matéria e, por fim, centra-se a análise sobre a 
forma como a matéria foi tratada pelo instrumento normativo.18

Se a matéria não puder ser veiculada por determinado instrumento 
introdutor, o vício se instala com abstração da forma como ela foi regulada. Des-
ta feita, o vício não estaria exatamente no conteúdo, mas em função deste estar 
sendo veiculado por um instrumento normativo inadequado.

Outrossim, a incompetência material, que pode resultar em face de a 
pessoa política não poder legislar sobre a matéria, ou podendo, utilizar um ins-
trumento inadequado, não afeta o documento na sua individualidade, mas sim o 
enunciado enunciado nele contido, que veicula a matéria proibida. Não há falha 
na enunciação, pois o procedimento é adequado, e mesmo relacionado com cri-
tério formal o vício é material, porquanto só apanha o dispositivo que veicula a 
matéria não permitida e não todo o documento, desde que em seu bojo haja ma-
térias permitidas. Contudo, se o documento normativo veicular apenas matéria 
que lhe é vedada, o vício atinge todos os enunciados enunciados. Significa dizer, 
o documento é atingido indiretamente, em razão da ausência de disposições que 
justifiquem a sua permanência no sistema.

18  In IVO, Gabriel. Norma jurídica: produção e controle. São Paulo, Noeses, 2006.
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Sobreleva repisar que o controle do fazer jurídico da lei só é possí-
vel após a produção do documento normativo. Findo o processo, a enunciação, 
criado o produto, o enunciado, abre-se o acesso à enunciação enunciada, que 
possibilita o controle formal, e ao enunciado enunciado, que torna factível o 
controle material, verificando se há vícios, inclusive, quanto ao instrumento in-
trodutor utilizado para veicular a matéria legislada. Com efeito, somente a partir 
do documento normativo posto, publicado oficialmente, é que se pode proceder 
a qualquer análise sobre ele.

Portanto, a enunciação ou o processo de produção normativa repre-
senta a maneira como os enunciados prescritivos ou os documentos normativos 
são inseridos validamente no sistema jurídico. Esse procedimento é regulado 
por normas de estrutura, dentre as quais existem as que delimitam a matéria e o 
procedimento e se encontram sobretudo no texto constitucional, mas também em 
textos normativos infraconstitucionais.

Estes aspectos mencionados são relevantes, pois as normas exonera-
tivas relativas ao ICMS têm sido internalizadas pelos Estados, em sua maioria, 
por decreto do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 4º c/c art. 7º da 
Lei Complementar federal n. 24, de 7 de janeiro de 1975, que dispõe sobre os 
convênios para a concessão de isenções do imposto sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias, não obstante a Constituição Federal exigir “lei espe-
cífica”, nos termos do art. 150, § 6º.

Nesse diapasão, o decreto é editado por autoridade que detém com-
petência constitucional para fazê-lo, porém o instrumento introdutor exigido 
para veicular a matéria seria outro. Verifica-se, pois, que não há problema na 
enunciação, mas no enunciado enunciado, que envolve o aspecto material, e, sob 
esse prisma, é possível averiguar se há vício de inconstitucionalidade material.

Impende mencionar que o art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição 
Federal, determina, em relação ao ICMS, que lei complementar deverá “regular 
a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, 
incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados”. Regulamentando 
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este dispositivo constitucional foi recepcionada a LC n. 24, de 1975, já mencio-
nada. No âmbito desta lei insere-se regra de estrutura, pois ela prescreve como 
outras normas devem ser produzidas ou extintas.

Com efeito, no art. 1º da LC n. 24, de 1975, é disposto que as isen-
ções e outros benefícios fiscais sobre ICMS serão concedidos ou revogados nos 
termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Fe-
deral. O art. 4º, caput e § 2º, de seu turno, estatuem que deve ser considerado 
rejeitado o convênio que não for, expressa ou tacitamente, ratificado pelo Chefe 
do Poder Executivo de todas as unidades da federação, mediante decreto. Já o 
art. 7º fixa que os convênios ratificados obrigam todas as unidades da federação. 
Significa dizer, segundo esta lei complementar, que basta a edição de decreto, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, para que os benefícios fiscais concedidos 
pelo Confaz sejam internalizados no âmbito das unidades da federação.

A questão que se pretende responder mais adiante é se esta norma 
constante da LC n. 24, de 1975, deve prevalecer frente ao dispositivo constitu-
cional introduzido pela EC nº 3/1993, qual seja, o § 6º do art. 150. Prevalecendo 
a norma constitucional, questiona-se se esta internalização pode ocorrer somente 
mediante lei ordinária ou também por meio de decreto legislativo. E quanto ao 
primeiro ato normativo, indaga-se se sua iniciativa somente pode ser deflagrada 
pelo Chefe do Poder Executivo ou também por iniciativa parlamentar.

De outra parte, conforme mencionado na introdução deste trabalho, 
verifica-se também casos de edição de lei exonerativa de ICMS à revelia dos 
convênios do Confaz. Pergunta-se em que ponto do processo de enunciação 
pode ser detectado este vício sob destaque.

Por conseguinte, quanto aos problemas postos, as respostas são de-
lineadas no decorrer deste estudo, sobretudo na próxima parte, e, como antece-
dente a essas questões, insere-se a análise sobre a adequação do instrumento in-
trodutor e o papel dos convênios do Confaz no que tange às normas exonerativas 
do ICMS, no âmbito do sistema jurídico dos Estados da federação.
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4. Da internalização dos convênios do CONFAZ na ordem jurídica dos Estados
4.1 Enunciação e plano da expressão

A priori, é importante remarcar que o controle do fazer jurídico da lei 
só é possível após a produção do documento normativo. Findo o processo, a enun-
ciação, criado o produto, o enunciado, abre-se o acesso à enunciação enunciada, 
que possibilita o controle formal, e ao enunciado enunciado, que torna factível o 
controle material. Portanto, somente a partir do documento normativo posto e pu-
blicado oficialmente é que se pode proceder a qualquer análise sobre ele.19

Nos termos tratado na primeira parte deste artigo, a incompetência 
material, que pode resultar em face de a pessoa política não poder legislar sobre 
a matéria, ou se podendo, utilizar-se de um instrumento inadequado, não afeta o 
documento na sua individualidade, mas sim o enunciado enunciado nele contido, 
que veicula a matéria proibida. Não há falha na enunciação, pois o procedimento é 
adequado e, mesmo relacionado com critério formal, o vício é material, porquanto 
só apanha o dispositivo que veicula a matéria não permitida e não todo o documen-
to, desde que haja em seu bojo matérias permitidas. 

Contudo, se o documento normativo veicular apenas matéria que 
lhe é vedada, o vício atinge todos os enunciados enunciados. Significa dizer, o 
documento é atingido indiretamente, em razão da ausência de disposições que 
justifiquem a sua permanência no sistema.

Consoante já mencionado, estes aspectos são relevantes, pois as normas 
exonerativas relativas ao ICMS têm sido internalizadas pelos Estados, em sua maioria, 
mediante decreto do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 4º c/c art. 7º da LC 
n. 24, de 1975, sendo que a Constituição Federal exige “lei específica”, conforme esta-
tui o art. 150, § 6º. Em outros casos, as normas exonerativas envolvendo o ICMS são 
internalizadas mediante lei, porém à revelia dos convênios do Confaz.

Constata-se, dessa forma, que o documento normativo expresso na 
enunciação enunciada, o decreto, não é hábil para veicular o conteúdo referente 
às normas exonerativas de ICMS, por força de determinação constitucional. Ou, 
por outro lado, sendo hábil o instrumento introdutor, não há a prévia autorização 
do Confaz para a edição da lei que cuida de exonerações do ICMS.
19 Conforme estudado na primeira parte, o processo de produção do enunciado (enunciação) antecede o 

plano da expressão, cujos elementos são: enunciado, enunciação enunciada e enunciado enunciado.
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Questiona-se, nesse passo, se haverá, no primeiro caso, uma invali-
dade quanto ao instrumento introdutor do enunciado enunciado, e no segundo, 
invalidade relacionada ao processo de produção do enunciado, ou seja, da enun-
ciação, que se encontra registrada na enunciação enunciada.

4.2 Análise da validade do processo de enunciação: enunciação enunciada e 
enunciado enunciado

Validade consiste na relação de pertinencialidade de um documento 
normativo com um determinado sistema jurídico.20 Essa relação de pertinenciali-
dade é estabelecida por meio de uma outra norma de hierarquia superior, pois os 
enunciados prescritivos não se encontram uns ao lado dos outros, mas dispostos 
de maneira escalonada, onde os inferiores retiram o seu fundamento de validade 
dos superiores (plano linguístico S4).

Afirmar ser válido um enunciado prescritivo significa o mesmo que 
pronunciar que ele foi criado consoante normas de produção normativa do sistema 
no qual se insere, porquanto fora deste o enunciado jurídico não existe. “A valida-
de de um documento normativo, portanto, consiste num conceito que é a relação 
de subordinação existente entre ele e uma norma de produção normativa.”21

Compreende-se, então, que a validade de um documento normativo 
é atestada em face de determinações constantes da Constituição Federal e de 
normas de produção normativa ou normas de estrutura, que estão inseridas 
notadamente no texto constitucional, mas podem constar de documentos nor-
mativos infraconstitucionais, observado que estas normas são de hierarquia 
superior. Por seu turno, não é ocioso relembrar que as regras ou normas de es-
trutura são as que determinam qual instrumento introdutor é competente para 
veicular enunciado prescritivo com um específico conteúdo.22 Dessa forma, as 
regras de estrutura regulam o processo de produção do direito (enunciação) 
20  In IVO, Gabriel. Norma jurídica: produção e controle. São Paulo, Noeses, 2006.
21  IVO, Ob. cit., p.122
22 Nesse diapasão, o enunciado enunciado não muda seu status hierárquico por ter sido expresso por um 

instrumento introdutor diferente do previsto na Constituição. Assim, por exemplo, se o enunciado enun-
ciado tivesse que ser conduzido ao mundo jurídico por uma lei ordinária, quando veiculado por um 
decreto, pode ser modificado por uma lei ordinária (IVO, 2006).
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e também a competência, o procedimento e a matéria, conforme analisado 
na primeira parte. IVO23sintetiza bem essa questão: “é a existência de uma 
norma de produção que estabelece o órgão que, mediante um procedimento, 
tem autorização para regular certa matéria, permitindo inferir que determinado 
documento normativo é válido”.

Portanto, a criação jurídica olvidando as regras de estruturas – normas 
que regulam a criação de outras normas – postas pelo próprio sistema jurídico, im-
porta em inconstitucionalidade. Assim, para IVO, “no plano da validade o direito 
fará a triagem entre o que é perfeito (que não tem qualquer vício invalidante) e o 
que está eivado de defeito invalidante, uma espécie de controle de qualidade”.24

Desta feita, a violação das normas de produção normativa causa um 
vício no documento produzido e este vício, por sua vez, é causa da invalidade a 
ser promovida na forma estabelecida pelo sistema jurídico.

IVO25, que segue a linha de CARVALHO (2013b), entende que o 
sentido de existência de um documento normativo se confunde com a sua vali-
dade, e explica “o sentido da existência de um documento normativo, portanto, 
consiste na validade que recebe de fato jurídico suficiente em face da incidência 
de uma outra norma hierarquicamente superior”.

Quanto à matéria, segundo os critérios da norma de produção que 
a delimita, pode ser entendida das seguintes maneiras: a) quanto à possibilidade 
de sua regulação por determinado instrumento introdutor de normas; b) quanto à 
maneira como restou regulada.

A distinção é pertinente, pois proporciona vícios distintos. Portanto, 
na primeira hipótese, se a matéria não puder ser veiculada por determinado ins-
trumento introdutor, o vício não estaria exatamente no conteúdo, mas em função 
de o conteúdo estar sendo veiculado por um instrumento normativo inadequado. 
Há um vício relacionado ao veículo introdutor, e não à matéria. Já quanto à se-
gunda hipótese, o ente pode legislar sobre o assunto, o instrumento introdutor é 

23  IVO, Ob. cit., p.141.
24  IVO, Ob. cit., p.118.
25  IVO, Ob. cit., p.121.
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adequado, mas o modo como a matéria foi tratada não se ajusta às normas cons-
titucionais que a delimitam.26

Nesta última situação, há um vício substantivo ou material, pois a ma-
téria foi regulada de maneira contrastante com a Constituição. Na primeira situação, 
verifica-se também um vício material, porém que recai sobre o dispositivo que vei-
cula o assunto não autorizado pelas normas de produção normativa e, destaque-se, 
não se enquadra como vício de competência, pois o documento quando prescreve 
outros assuntos, permanece, o que não acontece no caso do vício por incompetência 
normativa, que fulmina, sempre e de forma direta, todo o documento.

De outra parte, sendo hábil o instrumento introdutor, mas não 
havendo a prévia autorização do Confaz, mediante convênio, para a edição 
de lei que cuida de exonerações do ICMS, como analisar esta invalidade? 
Sob este aspecto, remete-se a um específico procedimento de produção 
normativa, pois a Constituição Federal, no art. 155, § 2º, XII, “g”, dispõe 
que lei complementar deverá “regular a forma como, mediante deliberação 
dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais 
serão concedidos e revogados”.

A lei complementar que foi recepcionada pela CF/88 e que regu-
la esse dispositivo constitucional é a LC n. 24, de 1975. Esta lei, que contém 
regra de estrutura, determina que deverá haver um convênio do Confaz ratifi-
cado, expressa ou tacitamente, pela unanimidade dos Chefes do Poder Execu-
tivo estadual. Nesse diapasão, constata-se que o convênio do Confaz faz parte 
do iter legislativo (processo legislativo) para a edição do enunciado, que é 
uma lei, que internalizará as exonerações do ICMS no âmbito do ordenamento 
jurídico dos Estados. 

Verifica-se, destarte, nessa última situação, uma invalidade do processo 
de produção do enunciado, em sua fase legislativa, gerando uma inconstitucionalidade 
formal, mas que somente é perceptível por meio do acesso à enunciação enunciada. 
Significa dizer, uma lei que concede benefício fiscal sem a prévia existência de um 
convênio do Confaz encontra-se eivada pelo vício da inconstitucionalidade formal. 
26  IVO, Ob. cit., pp. 132-133. 
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Neste caso, fulmina de invalidade toda a lei, eis que não foi esta elaborada conforme 
procedimento prescrito por norma de estrutura prevista na LC n. 24, de 1975.27

IVO28 entende que a questão central que se apresenta no vício pro-
cedimental é a interposição do fático, ou seja, o confronto de uma atividade 
de enunciação com a enunciação enunciada (as marcas da enunciação, que se 
encontram registradas no documento normativo) e as regras de produção nor-
mativa. Portanto, pela via da enunciação enunciada produz-se o controle formal. 
Uma decisão proferida no controle de constitucionalidade em razão de incorre-
ção no procedimento apenas apanha a enunciação enunciada.

Importante repisar que a violação das normas de produção normati-
va causa um vício no documento produzido e este, por sua vez, é causa da inva-
lidade a ser promovida na forma estabelecida pelo sistema jurídico. Com efeito, 
os vícios que maculam os documentos normativos produzidos, que objetivam 
internalizar exonerações do ICMS na ordem jurídica dos Estados, seja em rela-
ção ao decreto de autoria do Chefe do Poder Executivo, seja quanto à lei editada 
à revelia do Convênio do Confaz, não são inconstitucionais ipso facto, porém 
dependem de sua judicialização, ou seja, do controle de constitucionalidade a ser 
exercido pelos respectivos legitimados perante o Poder Judiciário.

Insta registrar que os documentos normativos chamados inválidos, 
em face de irregularidade no seu processo de criação, são considerados válidos 
até que sejam invalidados por meio do processo adequado previsto no ordena-
mento jurídico. E o controle de constitucionalidade somente é possível após a 
publicação do documento normativo, ou seja, depois da fase de enunciação.

4.3 Princípio da legalidade tributária
Consoante o escólio de MACHADO29, há diferença entre o princípio 

da legalidade no plano do direito constitucional e do direito tributário. No âm-

27 O Supremo Tribunal Federal em diversos julgamentos deixou assentado que “a outorga de benefícios 
fiscais relativos ao ICMS, sem a prévia e necessária celebração de convênio entre os Estados e o Distrito 
Federal é manifestamente inconstitucional”. Precedentes: ADI n. 2906/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, jul-
gado em 1º/06/2011; ADI n. 2376/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 1º/06/2011; ADI n. 2688/PR, 
Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 1º/06/2011.

28  In IVO, Gabriel. Norma jurídica: produção e controle. São Paulo, Noeses, 2006.
29  In MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2015.
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bito do direito constitucional quer dizer que “ninguém será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Já para o direito tributá-
rio, tem-se uma especificação desse princípio, significando que “nenhum tributo 
pode ser criado, aumentado, reduzido ou extinto sem que o seja por lei”.

Explicitando o princípio da legalidade tributária há o art. 97 do CTN 
que, dentre outras normas, determina que somente a lei poderá estabelecer a institui-
ção de tributos, ou a sua extinção; e a majoração de tributos, ou a sua redução.

De seu turno, tomando-se como parâmetro a Constituição do Es-
tado de Goiás, dispõe o § 5º do art. 102, que reproduz ipsis litteris o dispos-
to no § 6º do art. 150 da Constituição Federal, no sentido de que “qualquer 
subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito pre-
sumido, anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou contribuições, só 
poderá ser concedido mediante lei específica, estadual ou municipal, que 
regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente 
tributo ou contribuição” (Grifo nosso).

Com a costumeira clareza e ponderação, CARVALHO30 explica o 
princípio da legalidade tributária nos termos que se seguem:

O princípio da legalidade é limite objetivo que se pres-
ta, ao mesmo tempo, para oferecer segurança jurídica 
aos cidadãos, na certeza de que não serão compelidos 
a praticar ações diversas daquelas prescritas por repre-
sentantes legislativos, e para assegurar observância ao 
primado constitucional da tripartição de poderes. O prin-
cípio da legalidade compele o intérprete, como é o caso 
dos julgadores, a procurar frases prescritivas, única e ex-
clusivamente, entre as introduzidas no ordenamento 
positivo por via de lei ou diploma que tenha o mesmo 
status.(Grifo nosso).

Nesse sentido, não se pode admitir que o benefício fiscal seja con-
cedido à margem da participação do Poder Legislativo, eis que o princípio da 

30  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 300
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legalidade – que busca limitar o poder político por normas elaboradas por 
representantes do povo – é consectário do princípio democrático. Somente 
haverá regime democrático onde a lei – elaborada segundo a vontade do 
povo – representar instrumento normativo o bastante para se sobrepor à 
vontade do governante. Para IVO31, “a democracia é o regime em que o 
povo é soberano e, embora não faça a lei, não se pode legislar sem o seu 
consentimento, ou mesmo fora do seu controle”.

Corroborando o princípio da legalidade exigível para a internaliza-
ção dos convênios do Confaz na ordem jurídica estadual, dispõe o art. 11, inciso 
IX, da Constituição do Estado de Goiás, que compete exclusivamente à Assem-
bleia Legislativa “apreciar convênios ou acordos firmados pelo Estado”.

Note-se que mediante reiteradas decisões, a Corte Suprema32 tem se 
manifestado nos seguintes termos:

A outorga de qualquer subsídio, isenção ou crédito pre-
sumido, a redução da base de cálculo e a concessão de 
anistia ou remissão em matéria tributária só podem ser 
deferidas mediante lei específica, sendo vedado ao Po-
der Legislativo conferir ao Chefe do Executivo a prer-
rogativa extraordinária de dispor, normativamente, 
sobre tais categorias temáticas, sob pena de ofensa 
ao postulado nuclear da separação de poderes e de 
transgressão ao princípio da reserva constitucional 
de competência legislativa (ADI n. 1.247/PA, Pleno, 
Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 8/09/1995. No 
mesmo sentido: ADI n. 2.688/PR, Pleno, Relator Minis-
tro Joaquim Barbosa, DJ de 26/08/2011). (Grifo nosso).

Logo, conforme decisão supratranscrita, não pode o Poder Executivo, 
mediante decreto, conceder qualquer benefício fiscal, sobretudo porque a lei comple-
mentar (LC n. 24, de 1975) não tem o condão de deferir a um colegiado executivo o 

31  IVO, Gabriel. Norma jurídica: produção e controle. São Paulo, Noeses, 2006, p. 70.
32  In www.stf.jus.br
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poder de alterar a Constituição, como se fosse uma emenda constitucional, para ins-
tituir e exonerar tributos sem previsão legal. A exigência de um convênio anterior à 
elaboração da lei (pressuposto de validade) não permite que o Poder Executivo usur-
pe o poder-dever do Poder Legislativo, por meio da expedição de decreto executivo.

É o posicionamento esposado igualmente por BEVILACQUA33:
[...] através de uma interpretação sistêmica da Constitui-
ção Federal de 1988, verifica-se que a edição de incenti-
vos fiscais de ICMS consiste em ato normativo comple-
xo que demanda a integração de vontades de diferentes 
órgãos dos Executivos e dos Legislativos estaduais para 
sua perfectibilização. Portanto, os convênios são meros 
pressupostos para a concessão de incentivos fiscais.

4.4 Princípio da legalidade tributária e instrumento introdutor válido para a 
internacionalização dos convênios CONFAZ na ordem jurídica dos Estados

Nesse contexto, insta analisar se somente lei em sentido estrito (lei ordi-
nária) ou também o decreto legislativo cumpre o princípio da legalidade para a inter-
nalização de normas exonerativas aprovadas mediante convênios do Confaz na ordem 
jurídica dos Estados. Ademais, em se tratando de lei ordinária, se pode ser esta somente 
de iniciativa do Chefe do Poder Executivo ou também de iniciativa parlamentar.

Não resta dúvida de que o instrumento normativo introdutor de nor-
mas exonerativas do ICMS no ordenamento jurídico dos Estados pode ser a lei e, 
diga-se, a lei ordinária, pois é a intepretação que se infere de forma indubitável 
da Constituição. Contudo, quando se vai para o campo do decreto legislativo, a 
interpretação entra para um campo de penumbra, que requer um esforço argu-
mentativo maior e desafia uma análise mais detida.

Desta feita, para cuidar da análise do assunto, parte-se de algumas 
premissas básicas. Primeiro, segundo lição de CARVALHO34, o veículo intro-
dutor de normas exonerativas de ICMS pode ser a lei ou “diploma que tenha o 
mesmo status”, a fim de cumprir o princípio da legalidade.
33  BEVILACQUA, Lucas. Incentivos fiscais de ICMS e desenvolvimento regional. Série Doutrina Tributá-

ria, vol. IX. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 74.
34  In CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 300.
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Segundo, nesse terreno, também não se pode descurar dos princípios de-
mocrático e da separação de poderes, onde são exigidos, além da participação popular 
por meio dos seus representantes, a participação dos Poderes Legislativo e Executivo.

Quanto ao processo legislativo que cuida de norma exonerativa do 
ICMS, integra o iter legislativo, conforme visto, a prévia aprovação mediante 
convênio do Confaz, do qual fazem parte todos os Secretários Estaduais da Fa-
zenda ou cargo equivalente, demandando, ainda, ratificação mediante decreto 
do Chefe do Poder Executivo.  Significa dizer, há ampla participação do Poder 
Executivo na elaboração das normas exonerativas do ICMS, não sendo esta in-
dispensável, a posteriori, para sancionar o projeto de lei. Contudo, o fato de o 
Confaz não ter representantes do povo, reforça o entendimento de que as suas 
decisões devem ser submetidas à deliberação do Poder Legislativo local.

Nesse sentido, manifesta-se RAMOS35:
O princípio da legalidade, então, impõe reserva legal 
– lei em sentido formal – para instituir e exonerar o 
ICMS, a ser expedido pelo órgão legislativo estatal. A 
reserva de convênio, por sua vez, não permite que o 
imposto em tela seja exonerado pelo Poder Executivo 
dos Estados através de decreto, pois a exigência de 
prévio acordo (convênio) não retira a obrigatoriedade 
de atendimento ao princípio da legalidade, pois este 
funciona como limite objetivo ao exercício da compe-
tência exonerativa.

De outra parte, quanto ao processo legislativo do decreto legisla-
tivo e à sua hierarquia normativa, algumas digressões são necessárias. PON-
TES DE MIRANDA36 informa que os decretos legislativos são “as leis a que 
a Constituição não exige a remessa ao Presidente da República para a sanção 
(promulgação ou veto)”.
35  RAMOS, Maria Raquel Firmino. Convênios do Confaz: critérios de validade para a aprovação e ratifica-

ção pelos Estados e o princípio da legalidade. In: CIARLINI, Alvaro; VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira; 
CORREIA NETO, Celso de Barros (Orgs.). Pacto federativo. Brasília: IDP, 2014. Disponível em: http://
www.idp.edu.br/docman/ebooks/1063-pacto-federativo-ebook/file. Acesso em: 8 jul. 2016, pp. 24-25.

36  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à constituição de 1967 com a emenda n. 1 
de 1969. São Paulo: RT, t. III, 1970, p. 142.
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Para PAULO DE BARROS CARVALHO, o decreto legislativo é utilizado 
para matérias que tenham efeitos externos, que não demandem participação do Poder 
Executivo, por meio de sanção ou veto, e que se enquadrem no âmbito da competência 
exclusiva do Congresso Nacional, sendo promulgado pela respectiva Mesa Diretora.

O decreto legislativo é uma das espécies normativas prevista no art. 
59 da Constituição Federal, ao lado da emenda constitucional, lei complementar, 
lei ordinária, medida provisória, lei delegada e resolução, artigo reproduzido 
ipsis litteris pelo art. 18 da Constituição do Estado de Goiás, com exceção da 
Medida Provisória. Nesse contexto, pergunta-se se estas espécies normativas 
guardam relação de hierarquia entre si. Em relação à emenda constitucional, 
como esta se refere a norma constitucional, está fora de dúvida que veicula ma-
téria de hierarquia superior às demais. E quanto às outras espécies? Guardarão 
entre si relação de hierarquia normativa?

Convém adiantar que, quanto à lei ordinária e à lei complementar, o 
Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela inexistência de hierarquia entre 
essas espécies normativas:

Embargos de divergência em agravo regimental em recur-
so extraordinário. 2. Acórdão recorrido destoa da jurispru-
dência do Supremo Tribunal Federal. 3. Revogação, pelo 
art. 56 da Lei 9.430/96, de isenção da COFINS concedida 
às sociedades civis de profissão legalmente regulamentada 
pelo art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade 
4. Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária 
e lei complementar. Questão exclusivamente constitucio-
nal relacionada à distribuição material entre as espécies 
legais. Precedentes. 5. A Lei Complementar 70/91 é apenas 
formalmente complementar, mas materialmente ordinária, 
com relação aos dispositivos concernentes à contribuição so-
cial por ela instituída. ADC 1 - Moreira Alves, RTJ 156/721. 
(RE n. 509300 AgR EDv/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgamento em 17/03/2016). (Grifo nosso).
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Mostra-se relevante destacar que as espécies normativas cons-
tantes do art. 59, além de serem atos normativos primários, cujos comandos 
normativos são capazes de criar obrigação, proibição ou permissão aos seus 
destinatários, decorrem e devem observância à Constituição Federal, ou seja, 
retiram o seu fundamento de validade do Texto Maior. Desta feita, diante des-
sa premissa não se pode considerar, via de regra,37 a existência de hierarquia 
entre elas e, por isso, além da lei, pode ser utilizado o decreto legislativo – que 
possui efeitos externos – para a internalização das normas exonerativas de 
ICMS no ordenamento jurídico dos Estados. Mesmo porque, conforme visto, 
já houve ampla participação do Poder Executivo na elaboração e ratificação 
dos convênios do Confaz.

Por outro lado, alguns doutrinadores, como GERALDO ATALIBA 
apud COÊLHO38, fazem uma analogia acerca da utilização do decreto legislati-
vo para a internalização no ordenamento jurídico brasileiro de tratados interna-
cionais – que são equiparados aos convênios – e a presente temática. Com efeito, 
o tratado internacional depende de aprovação por norma de direito interno (de-
creto legislativo e posterior decreto presidencial e publicação, para lhe conferir 
força executiva), dispensando-se a edição de lei formal.

Ademais, o STF admite que o veículo introdutor das normas exonera-
tivas do ICMS no ordenamento jurídico dos Estados seja o decreto legislativo, que 
atende ao princípio da legalidade. Senão, veja-se a seguinte ementa do RE n. 539130:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RE-
CURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVÊNIO ICMS 
91/91. ISENÇÃO DE ICMS. REGIME ADUANEIRO 
ESPECIAL DE LOJA FRANCA. ‘FREE SHOPS’ NOS 
AEROPORTOS. PROMULGAÇÃO DE DECRETO 
LEGISLATIVO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO 

37   Conforme já estudado, as normas de estrutura, que prescrevem como outras normas devem ser pro-
duzidas, modificadas ou extintas, sejam constitucionais ou infraconstitucionais, têm hierarquia superior 
aos demais atos normativos primários.

38  In COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Convênio, ICMS e legalidade estrita em matéria tributária. In: 
MARTINS, Ives Gandra da Silva; ELALI, André; PEIXOTO, Marcelo Magalhães (Orgs.). Incentivos fis-
cais: questões pontuais nas esferas federal, estadual e municipal. São Paulo: MP Editora, 2007.
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DA LEGALIDADE ESTRITA EM MATÉRIA TRI-
BUTÁRIA. 
1. Legitimidade, na hipótese, da concessão de isenção de 
ICMS, cuja autorização foi prevista em convênio, uma 
vez presentes os elementos legais determinantes para 
vigência e eficácia do benefício fiscal. (RE n. 539130/
RS, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 04/12/2009). 
(Grifo nosso).

No que concerne à iniciativa da lei exonerativa de ICMS, enten-
de-se que pode ser do Chefe do Poder Executivo ou parlamentar, do Depu-
tado Estadual, eis que – tomando-se sempre como parâmetro a Constituição 
do Estado de Goiás – com a edição da Emenda Constitucional n. 45/2009, e 
cuja vigência ocorreu em janeiro de 2011, a competência legislativa privati-
va do Governador para tratar de matéria tributária foi revogada, abrindo-se 
esta também à iniciativa parlamentar. Aliás, esta alteração constitucional foi 
empreendida com base em remansosa jurisprudência da Excelsa Corte, ao 
interpretar o alcance da alínea “b” do § 1º do art. 61, da CF, que se aplica 
somente aos Territórios.

Diante do exposto, infere-se que é juridicamente válido utilizar-se, 
tanto a lei (ordinária) quanto o decreto legislativo como veículos introdutores de 
normas exonerativas de ICMS no ordenamento jurídico dos Estados. E, quanto 
à lei, pode ser esta de iniciativa do Chefe do Poder Executivo ou de iniciativa 
parlamentar.
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É possível, conclusivamente, esquematizar o que foi explanado da seguinte 
forma: 
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5. Conclusão
O presente estudo buscou responder notadamente às seguintes ques-

tões: a) qual o papel dos convênios do Confaz em sua competência exonerativa 
do ICMS; b) qual a forma procedimental a ser adotada, validamente, quando da 
internalização dos convênios do Confaz na ordem jurídica dos Estados-mem-
bros, ou seja, se deve ser editada lei em sentido estrito ou se é permitida a apro-
vação de decreto legislativo.

Para tanto, na primeira parte deste artigo, com fulcro nos ensina-
mentos de IVO GABRIEL e PAULO DE BARROS CARVALHO e na teoria da 
linguagem e da norma jurídica, foi esclarecido que o direito, para cumprir sua 
missão, que é regular as condutas humanas, precisa apresentar-se por meio de 
uma linguagem. Não se pode confundir linguagem prescritiva, do direito positi-
vo, com linguagem descritiva, da Ciência do Direito. A descoberta da linguagem 
lança para os planos em que ela se apresenta. Dentre os quatro planos, o da ex-
pressão tem importância fundamental, pois sem ele não há os outros três. Nesse 
plano, foi estudada a noção de enunciação, enunciado, enunciação enunciada e 
enunciado enunciado, cujos conceitos foram retomados na parte final, para res-
ponder às perguntas formuladas, pois ajudam a relatar o processo de produção 
do direito e o controle de sua validade.

Observa-se que, até o advento da EC n. 3/1993, que acrescentou à 
CF/88 o § 6º ao art. 150, era pacífico o entendimento de que os convênios do 
Confaz seriam internalizados na ordem jurídica dos Estados mediante decreto 
editado pelo Chefe do Poder Executivo, inclusive porque a LC n. 24, de 1975, 
foi editada no Brasil em época de regime ditatorial. Entrementes, depois da al-
teração do texto constitucional, como limitação ao poder de tributar, há posicio-
namentos no sentido de exigir para as ratificações dos convênios, no lugar de 
decreto, lei específica.

Portanto, admitir a ratificação dos convênios de forma tácita (por 
meio do decurso da vacatio legis) ou expressa (por meio de decreto do Chefe do 
Poder Executivo), nos termos do art. 4º da LC n. 24, de 1975, elaborados apenas 
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com a participação de representantes do Poder Executivo, seria supor válida 
a concessão de benefícios fiscais por ato unilateral desse Poder, excluindo-se 
a participação legítima dos representantes do povo, como expressão maior do 
princípio democrático.

Por fim, na última parte do estudo, analisando o processo de enun-
ciação, bem como a enunciação enunciada e o enunciado enunciado, com vistas 
a elucidar acerca da validade ou não das normas exonerativas relativas ao ICMS, 
que têm sido internalizadas pelos Estados (em sua maioria, mediante decreto do 
Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 4º c/c art. 7º da LC n. 24, de 1975, 
sendo que a Constituição Federal exige “lei específica”, conforme estatui o art. 
150, § 6º; ou, ainda, das normas exonerativas envolvendo o ICMS que são inter-
nalizadas mediante lei, porém à revelia dos convênios do Confaz), chegou-se às 
seguintes conclusões:

I - Validade consiste na relação de pertinencialidade de um docu-
mento normativo com um determinado sistema jurídico. Então, a validade de 
um documento normativo é atestada em face de determinações constantes da 
Constituição Federal e de normas de produção normativa ou regras de estrutura, 
que estão inseridas sobretudo no texto constitucional, mas podem estar previstas 
em documento normativo infraconstitucional, observado que tais normas são de 
hierarquia superior;

II - As regras de estrutura são as que determinam qual instrumento 
introdutor é competente para veicular enunciado prescritivo com um específico 
conteúdo e, por isso, essas regras regulam o processo de produção do direito 
(enunciação) e também a competência, o procedimento e a matéria;

III - As regras de estrutura relacionadas à matéria podem ser enten-
didas quanto à possibilidade de sua regulação por determinando instrumento 
introdutor de normas. Assim, se a matéria não puder ser veiculada por deter-
minado instrumento introdutor – que é o caso da edição de decreto executivo 
para internalização dos convênios do Confaz na ordem jurídica dos Estados –, 
o vício não estaria exatamente no conteúdo, mas em função de o conteúdo estar 
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sendo veiculado por um instrumento normativo inadequado. Infere-se que, 
nesse caso, há um vício material que configura uma inconstitucionalidade 
material, porém que recai sobre o dispositivo que veicula o assunto não 
autorizado pelas normas de produção normativa e que pode ser constatado 
pela análise do enunciado enunciado;

IV - As regras de estrutura relacionadas ao procedimento reme-
tem a um específico procedimento de produção normativa. Assim, não ha-
vendo a prévia autorização do Confaz, mediante convênio, para a edição de 
lei que cuida de exonerações de ICMS, e como esta autorização trata do iter 
legislativo, por certo que essa omissão afetará o procedimento, causando 
uma invalidade do processo de produção do enunciado, em sua fase legisla-
tiva, gerando uma inconstitucionalidade formal, que somente é perceptível 
por meio do acesso à enunciação enunciada;

V – Portanto, a criação jurídica sem observância das regras de es-
trutura, postas pelo próprio sistema jurídico, importa em inconstitucionalidade;

VI - Os vícios que maculam os documentos normativos produzidos, 
que objetivam internalizar exonerações do ICMS na ordem jurídica dos Estados, 
seja em relação ao decreto de autoria do Chefe do Poder Executivo, seja quanto à 
lei editada à revelia do Convênio do Confaz, não são inconstitucionais ipso fac-
to, porém dependem de sua judicialização, ou seja, do controle de constituciona-
lidade a ser exercido pelos respectivos legitimados perante o Poder Judiciário;

VII - À luz do princípio da legalidade tributária, não se pode admitir 
que  benefícios fiscais sejam concedidos à margem da participação do Poder 
Legislativo, pois deve haver a limitação do poder político por normas elabora-
das por representantes do povo, como consectário do princípio democrático. So-
mente haverá regime democrático onde a lei – elaborada segundo a vontade do 
povo – representar instrumento normativo o bastante para se sobrepor à vontade 
do governante;

VIII - Não resta dúvida de que o instrumento normativo introdutor 
de normas exonerativas do ICMS no ordenamento jurídico dos Estados pode 
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ser a lei e, diga-se, a lei ordinária, pois é a intepretação que se infere de forma 
indubitável da Constituição;

IX - No que concerne à iniciativa da lei exonerativa de ICMS, enten-
de-se que pode ser do Chefe do Poder Executivo ou do parlamentar, mais preci-
samente do Deputado Estadual, eis que no âmbito do Estado de Goiás – com a 
edição da Emenda Constitucional n. 45/2009, alterando a Constituição Estadual 
e cuja vigência ocorreu em janeiro de 2011 – a competência legislativa privativa 
do Governador para tratar de matéria tributária foi revogada, abrindo-se esta, 
também, à iniciativa parlamentar, consoante remansosa jurisprudência do STF;

X - Contudo, quando se vai para o campo do decreto legislativo, o 
qual inclusive não se submete ao crivo do Poder Executivo mediante sanção ou 
veto, a interpretação entra para um campo de penumbra, que requer um esforço 
argumentativo maior e desafia uma análise mais detida;

XI – Com efeito, as espécies normativas constantes do art. 59 da 
Constituição Federal, além de serem atos normativos primários, cujos coman-
dos normativos são capazes de criar obrigação, proibição ou permissão aos seus 
destinatários, decorrem e devem observância à Constituição Federal, ou seja, 
retiram o seu fundamento de validade do Texto Maior. Portanto, diante dessa 
premissa não se pode considerar a existência de hierarquia entre elas, salvo 
quanto às normas de estrutura, e, por isso, além da lei, pode ser utilizado o de-
creto legislativo – que possui efeitos externos – para a internalização das normas 
exonerativas de ICMS no ordenamento jurídico dos Estados, inclusive porque já 
ocorreu, previamente, a ampla participação do Poder Executivo na elaboração e 
ratificação dos convênios do Confaz.

Ante o exposto, sobreleva destacar que os convênios que tratam de 
exonerações de ICMS devem submeter-se à apreciação da Assembleia Legislati-
va em cumprimento aos princípios democrático e da legalidade tributária. A este 
Poder incumbe importante função no controle de renúncia de receita em matéria 
de ICMS, sobretudo porque esta renúncia deve sempre estar em consonância 
com o interesse público, evitando que haja o desproporcional sacrifício – em 
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razão da provável e consequente queda da destinação de recursos públicos para 
as ações sociais – da parcela mais fragilizada da sociedade que depende do Es-
tado para suprir suas necessidades básicas, sobretudo com alimentação, saúde e 
educação.
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Resumo: O presente artigo analisa a legitimidade judiciária dos Poderes 
Legislativos para atuarem em juízo na defesa de sua autonomia e 
independência (funcional, financeira e orçamentária) e dos seus direitos e 
prerrogativas institucionais. Embora os Poderes Legislativos não tenham 
personalidade jurídica, eles possuem personalidade judiciária para estar em 
juízo, em nome próprio, em defesa de determinados interesses próprios, 
sendo presentados judicialmente por suas Procuradorias-Gerais ou 
Consultorias-Gerais. Apesar de inexistir um rol que delimite o seu âmbito 
de atuação, a defesa pode ocorrer em diversos ramos do direito. Por fim, o 
Poder Legislativo não possui personalidade judiciária para atuar em juízo na 
defesa de interesses da própria pessoa jurídica de direito público, que não se 
relacionem à atos do Parlamento.

Palavras-chave: Personalidade judiciária – Poderes Legislativos – Procuradorias 
Legislativas – Autonomia e independência – Direitos e prerrogativas institucionais

THE LEGISLATIVE BRANCH IN COURT

Abstract: This article turns its attention to the analysis of the legitimacy of the 
Legislative Branch to act in court in the defense of their institutional interests. 
Although they are notably entities without legal personality, nobody questions their 
ability to contract rights and duties, which can be the subject of legal proceedings. 
As a result, the jurisprudence of the country has evolved in the sense of recognizing 
judicial capacity to Legislative Houses, as a way of guaranteeing its independence, 
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autonomy and functioning. The topic, however, needs greater debate in order to 
understand the extension of the procedural capacity of the Legislature. This is what 
this article proposes to do.

Keywords: Judicial capacity – Legislative – Legislative public attorney – 
autonomy and independence – institutional functions

1. Introdução
A promulgação da Constituição Federal de 1988, dentre vários 

avanços de ordem democrática, foi responsável pelo reestabelecimento do Estado 
de Direito no território nacional. A centralização das prerrogativas estatais na 
figura do Poder Executivo, imposta, em grande parte, por ocasião do advento 
da Emenda Constitucional n. 1 de 1969, deu lugar, pela Constituição de 1988, à 
relação de independência e autonomia dos poderes, agora divididos, de fato, em 
Executivo, Judiciário e Legislativo. 

Em decorrência dessa nova ordem democrática, muito se discutiu 
quanto à personalidade judiciária dos Poderes Legislativos para atuarem como 
partes em juízo, postulando e formulando suas próprias defesas quando o objeto 
da demanda for de seu interesse institucional.

Para o exercício desta função, é de grande relevância a atuação das 
Procuradorias-Gerais do Poder Legislativo (aqui compreendidas, também, as 
Consultorias-Gerais e Advocacias-Gerais, cuja distinção repousa, de per si, na 
nomenclatura), a notar pela sua função, que compreende primordialmente na 
assessoria jurídica nas mais diversas áreas do direito.

O presente artigo analisa a questão referente à existência, ou não, 
de personalidade judiciária do Poder Legislativo, e, consequentemente, de sua 
capacidade de postular, bem como defender-se em juízo, por suas Procuradorias-
Gerais, Consultorias-Gerais ou Advocacias-Gerais, atuando, em nome próprio, 
na defesa de seu funcionamento, de sua autonomia, de sua independência e de 
seus direitos e prerrogativas institucionais.
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2. Poder Público em Juízo
Para estar em juízo, a pessoa deve se encontrar no exercício de seus 

direitos. Esta capacidade de estar em juízo corresponde, no âmbito processual, à 
capacidade civil de exercício de direito, que pressupõe, por sua vez, a capacidade 
de ter direito.1

Em regra, somente quem tem personalidade jurídica é que pode ser parte 
(por capacidade de ter direito) e estar em juízo (por ter capacidade de exercer seus 
direitos). A personalidade jurídica é a aptidão genérica que as pessoas possuem para 
serem titulares de direitos e contraírem deveres na ordem civil.2

A personalidade jurídica da pessoa natural inicia-se com o nascimento 
com vida, ressalvados os direitos do nascituro. Por outro lado, o início da 
personalidade jurídica da pessoa jurídica de direito privado, em geral, depende 
do registro de seu ato constitutivo, e da pessoa jurídica de direito público de sua 
constituição legal ou constitucional.

A Constituição de 1988 reestabeleceu o Estado de Direito e constituiu 
o Estado brasileiro em três Poderes autônomos e independentes entre si: o 
Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e estabeleceu a organização político-
administrativa da República Federativa do Brasil, compreendida pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios.

Especificamente sobre o Poder Público em juízo, o art. 75 do 
Código de Processo Civil, estabelece que a União será presentada em juízo 
pela Advocacia-Geral da União (AGU); o Estado e o Distrito Federal, por seus 
procuradores; o Município, por seu prefeito ou procurador; e a autarquia e a 
fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar.

Trata-se de presentação do Poder Púbico em Juízo, não de representação. 
O órgão presenta a pessoa jurídica. Como leciona Francisco Cavalcanti Pontes de 
Miranda, a pessoa jurídica se faz presente por seus órgãos, in verbis:

“O órgão é parte do ser, como acontece às entidades 
jurídicas, ao próprio homem e aos animais. Coração é 
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órgão, fígado é órgão, olhos são órgãos; o Presidente da 
República é órgão; o Governador de Estado-membro 
e o Prefeito são órgãos. Quando uma entidade social, 
que se constitui, diz qual a pessoa que por ela figura 
nos negócios jurídicos e nas atividades com a Justiça, 
aponta-a como o seu órgão, que pode presentá-la (isto 
é, estar presente para dar presença à entidade de que é 
órgão) e, conforme a lei ou os estatutos, outorgar poderes 
a outrem, que então representa a entidade”.3

  No mesmo sentido, Lourival Vilanova leciona que o Estado impõe 
sua vontade mediante órgãos, sendo cada órgão um núcleo com atribuições, 
comportando-se como partes do todo que é o Estado.4

Além de presentar o Poder Público em juízo, a Advocacia-Geral da 
União e as Procuradorias-Gerais, nos termos dos arts. 131 e 132 da Constituição 
de 1988, são órgãos detentores de capacidade postulatória, compreendida 
como uma capacidade específica para a prática de atos processuais em juízo, 
legitimando-os diante da necessidade de defesa técnico-jurídica.

Os membros da Advocacia Pública possuem capacidade postulatória 
decorrente do vínculo que mantêm com o Estado, sendo prescindível a juntada de 
procuração. O poder de representação decorre da própria função exercida por eles.5

Assim, tem-se que a regra é que a Advocacia-Geral da União presenta 
a União em juízo e as Procuradorias-Gerais dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios os presentam em juízo. Entretanto, esses órgãos são ligados 
diretamente ao Poder Executivo.

Por isso, em circunstâncias especiais, o Poder Legislativo pode 
se fazer presente em juízo por suas Procuradoria-Geral, Consultoria-Geral ou 
Advocacia-Geral, na defesa de seus interesses institucionais, apesar de não deter 
personalidade jurídica própria, por ser órgão da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios.
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3. Personalidade judiciária e Capacidade de estar em juízo do Poder 
Legislativo

A falta de personalidade jurídica não conduz necessariamente à 
ausência de capacidade de estar em juízo do Poder Legislativo e à falta de capacidade 
postulatória de sua Procuradoria-Geral, Consultoria-Geral ou Advocacia Geral.6

Apesar de não se confundirem, há uma intrínseca relação entre o órgão 
legislativo e a pessoa jurídica de direito público da qual faz parte. A pessoa jurídica 
possui a personalidade jurídica, enquanto os órgãos, sem personalidade jurídica 
própria, são dotados de competências administrativas internas previamente 
estabelecidas, a serem exercidas por seus agentes que a integram.7

No entanto, os Poderes Legislativos, apesar de não terem personalidade 
jurídica, possuem personalidade judiciária na defesa de seus interesses institucionais. 
Em outras palavras, em determinadas situações, os Poderes Legislativos podem 
ser partes em juízo.

A personalidade judiciária nada mais é do que a capacidade de ser 
parte. O revogado Código de Processo Civil português de 1939 bem esclarecia isso 
na primeira parte de seu art. 5º, ao prever que “A personalidade judiciária consiste 
na susceptibilidade de ser parte”. A segunda parte do dispositivo apenas elucidava 
que “Quem tiver personalidade jurídica tem personalidade judiciária”.8

A possibilidade de os Poderes Legislativos serem partes no direito 
brasileiro não é nova. Victor Nunes Leal, em 1949, ao comentar o acórdão de 
julgamento do Mandado de Segurança n. 55, julgado pelo Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul, que teve como impetrante a Câmara Municipal de Vereadores 
de Guaporé contra a Comissão Representativa da Assembleia Legislativa do 
mesmo Estado, destacou o acerto do julgado que reconheceu a capacidade 
processual das Câmaras dos Vereadores. Em suas palavras:

6  CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 22.
7  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Personalidade judiciária dos órgãos públicos. Revista da Emerj, v. 

5, n. 19, p. 163-164, 2002.
8  PORTUGAL. Decreto-Lei n. 29.637, de 28 de maio de 1939 (Código de Processo Civil). Disponível em: 

https://dre.pt/application/file/198191 Acesso em 21 jul 2020.
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“Demonstrando, portanto, que personalidade judiciária 
pode prescindir da personalidade jurídica (conquanto 
não seja esta a regra), não se pode negar personalidade 
judiciária às câmaras municipais sob a alegação de não 
possuírem personalidade jurídica.
(...)
Parece-nos, data venia, que é impossível negar certos 
direitos das câmaras municipais, reconhecidos em 
texto expresso das Constituições estaduais e das 
chamadas leis orgânicas dos municípios. Não resta 
dúvida de que a câmara de vereadores é apenas 
um órgão do município, incumbido da função 
deliberativa na esfera local. Sendo, entretanto, um 
órgão independente do prefeito no nosso regime de 
divisão de poderes (que projeta suas consequências 
na própria esfera municipal), sua competência 
privativa envolve, necessariamente, direitos, que não 
pertencem individualmente aos vereadores mas a toda 
a corporação de que fazem parte. Se o prefeito, por 
exemplo, viola esses direitos, não se pode conceber 
que não haja no ordenamento jurídico positivo do 
país um processo pelo qual a câmara dos vereadores 
possa reivindicar suas prerrogativas.”.9

O autor, que foi Ministro do Supremo Tribunal Federal na década de 60 do 
século passado, além de fundamentar seus comentários na necessidade de as câmaras 
municipais defender seus direitos e prerrogativas por via judicial, ainda aponta o erro 
de se chegar a conclusões jurídicas no âmbito do direito processual por intermédio de 
soluções do direito privado, exemplificando que a personalidade judiciária (capacidade 
de ser parte) não se relaciona, obrigatoriamente, à personalidade jurídica:

9  LEAL, Victor Nunes. Personalidade judiciária das Câmaras Municipais – Comentário de Victor Nunes 
Leal. Revista de direito administrativo, v. 15, p. 53-54, 1949.
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“Uma dessas ‘anomalias’ nós a encontramos justamente na 
questão da personalidade judiciária, nos casos em que a lei 
a reconhece independentemente da personalidade jurídica, 
que é um conceito predominantemente privatístico”.10

O entendimento de que os Poderes Legislativos possuem personalidade 
judiciária, ou seja, capacidade de ser parte – mesmo sendo órgãos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios – consolidou-se no âmbito dos 
Tribunais Superiores, seja no Supremo Tribunal Federal, seja, após a sua criação pela 
Constituição de 1988, no Superior Tribunal de Justiça.

Os Poderes Legislativos, inequivocamente, possuem personalidade 
judiciária para prestar informações em Mandado de Segurança e para atuarem 
na defesa da constitucionalidade de dispositivos questionados por ações de 
controle de constitucionalidade –– Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
Ação Declaratória de Constitucionalidade ou Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental –– perante o Supremo Tribunal Federal ou os respectivos 
Tribunais de Justiça.

O pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade n. 175-PR, em voto de relatoria do Ministro Octavio 
Gallotti, julgado em 03 de junho de 1993, reconheceu, incidenter tantum, a 
capacidade de ser parte e de ser presentada em juízo por suas Procuradorias 
Legislativas, consoante excerto extraído do voto condutor do aresto:

“É certo que não possuindo – as Assembleias e os Tribunais 
– personalidade jurídica própria, sua representação, em 
juízo, é normalmente exercida pelos Procuradores do 
Estado. Mas têm, excepcionalmente, aqueles órgãos, 
quando esteja em causa a autonomia do Poder, reconhecida 
capacidade processual, suscetível de ser desempenhada 
por meio de Procuradorias especiais (se tanto for julgado 
conveniente, por seus dirigentes), às quais também podem 

10  LEAL, Victor Nunes. Personalidade judiciária das Câmaras Municipais – Comentário de Victor Nunes 
Leal. Revista de direito administrativo, v. 15, p. 51-52, 1949.
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ser cometidos encargos de assessoramento jurídico das 
atividades técnicas e administrativas dos Poderes em 
questão (Assembleia e Tribunais)”.11

O entendimento se consolidou no Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1557-DF, de relatoria 
da Ministra Ellen Gracie, julgado em 31 de março de 2004, momento em que 
o Pleno enfrentou diretamente o tema e, quase por unanimidade12, consagrou o 
entendimento de que os Poderes Legislativos podem estar em juízo, em nome 
próprio, na defesa de sua autonomia e independência frente aos demais Poderes, 
conforme trecho da ementa:

“4. Não obstante, a jurisprudência desta Corte reconhece a 
ocorrência de situações em que o Poder Legislativo neces-
site praticar em juízo, em nome próprio, uma série de atos 
processuais na defesa de sua autonomia e independência 
frente aos demais Poderes, nada impedindo que assim o 
faça por meio de um setor pertencente a sua estrutura admi-
nistrativa, também responsável pela consultoria e assesso-
ramento jurídico de seus demais órgãos. Precedentes: ADI 
175, DJ 08.10.93 e ADI 825 [MC], DJ 01.02.93”.13

Especificamente sobre o ponto objeto do presente trabalho, extrai-se a 
seguinte lição exarada pela Ministra Ellen Gracie, relatora do caso, em seu voto:
11  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 175. Relator: Minis-

tro Octavio Gallotti. Julgamento:  03 jun 1993.
12  O voto vencido e divergente, neste ponto, foi proferido pelo Ministro Marco Aurélio, que consignou ter 

“dúvidas quanto à limitação prevista no voto da relatora (...) porquanto a Constituição Federal é explícita, 
não contemplando qualquer exceção relativamente à representação da unidade Federada pela Procurado-
ria do Estado, apanhando, assim, os três Poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário”. No entanto, no 
julgamento da ADI 94, ocorrido em 07 de dezembro de 2011, o Ministro Marco Aurélio acompanhou o 
Ministro Gilmar Mendes, relator do caso, reconhecendo a possibilidade de constituição de Procuradorias 
Legislativas, conforme excerto da ementa: “Reconhecimento da possibilidade de existência de procurado-
rias especiais para representação judicial da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas nos casos em 
que necessitem praticar em juízo, em nome próprio, série de atos processuais na defesa de sua autonomia 
e independência em face dos demais poderes, as quais também podem ser responsáveis pela consultoria 
e pelo assessoramento jurídico de seus demais órgãos”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Ação 
Direta de Inconstitucionalidade n. 94. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Julgamento:  07 dez 2011).

13  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1557. Relatora: Mi-
nistra Ellen Gracie. Julgamento:  31 mar 2004.
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“Quanto à autonomia do Poder Legislativo distrital em 
manter, na sua estrutura organizacional, setor especia-
lizado na consultoria e no assessoramento jurídico de 
seus órgãos, não há, como visto, inconstitucionalidade 
alguma. Já no tocante à representação judicial da Casa 
requerida, os limites traçados pela jurisprudência desta 
Corte apontam para a legitimidade desta função, a ser 
exercida por uma Procuradoria Legislativa, apenas na-
queles casos em que a Câmara apresenta-se em juízo em 
nome próprio, na proteção da autonomia e da indepen-
dência do Poder Legislativo distrital e, nunca, na defesa 
dos interesses da pessoa jurídica de direito público do 
Distrito Federal”.

Portanto, o Supremo Tribunal Federal reconhece a personalidade 
judiciária dos Poderes Legislativos para estarem em juízo na defesa de seus 
interesses institucionais.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a legislação 
infraconstitucional, consagrou o entendimento de que as câmaras municipais 
são órgãos autônomos, carentes de personalidade jurídica, mas com capacidade 
judiciária para a defesa em juízo de seus interesses institucionais próprios e 
atrelados à sua independência e seu funcionamento.

Este entendimento foi firmado no julgamento do Recurso Especial n. 
1.164.017-PI, de relatoria do Ministro Castro Meira, julgado em 24 de março de 2010 
pela Primeira Seção, sob o rito de recursos repetitivos, resultando na seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVI-
DENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERA-
ÇÃO PAGA A VEREADORES. AÇÃO ORDINÁRIA 
INIBITÓRIA DE COBRANÇA PROPOSTA CONTRA 
A UNIÃO E O INSS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA 
CÂMARA DE VEREADORES.

1. A Câmara de Vereadores não possui 
personalidade jurídica, mas apenas personalidade 
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judiciária, de modo que somente pode demandar em juízo 
para defender os seus direitos institucionais, entendidos 
esses como sendo os relacionados ao funcionamento, 
autonomia e independência do órgão.

2. Para se aferir a legitimação ativa dos órgãos 
legislativos, é necessário qualificar a pretensão em 
análise para se concluir se está, ou não, relacionada a 
interesses e prerrogativas institucionais.

3. No caso, a Câmara de Vereadores do Município 
de Lagoa do Piauí/PI ajuizou ação ordinária inibitória 
com pedido de tutela antecipada contra a Fazenda 
Nacional e o INSS, objetivando afastar a incidência da 
contribuição previdenciária sobre os vencimentos pagos 
aos próprios vereadores.
4. Não se trata, portanto, de defesa de prerrogativa insti-
tucional, mas de pretensão de cunho patrimonial.
5. Recurso especial provido”.14

Posteriormente o entendimento firmado passou ser objeto do 
enunciado n. 525 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que veicula a tese 
de que: “A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas 
personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender 
os seus direitos institucionais”.15

Assim, o Superior Tribunal de Justiça também admite que os Poderes 
Legislativos sejam partes em processos judiciais quando o objeto da demanda 
diga respeito aos seus interesses institucionais.

Portanto, o entendimento externado por Victor Nunes Leal em 1949 se 
consolidou perante os Tribunais Superiores, que reconhecem a personalidade 
judiciária dos Poderes Legislativos para serem partes em juízo, em nome próprio, 

14  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Seção. Recurso Especial n. 1.164.017-PI, Relator: Minis-
tro Castro Meira. Julgamento:  24 mar 2010.

15  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Seção. Enunciado 525, Súmula. Julgamento: em 22 abr 
2015.
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na defesa de seus interesses institucionais, presentadas por suas Procuradorias-
Gerais ou Consultorias-Gerais.

4. Procuradorias-Gerais, Consultorias-Gerais ou Advocacias-Gerais 
Legislativas e a capacidade postulatória do Poder Legislativo em Juízo

O Supremo Tribunal Federal considera constitucional a 
criação de Procuradorias-Gerais, Consultorias-Gerais ou Advocacias-
Gerais para atuar especificamente no âmbito dos Poderes Legislativos. 
Tais procuradorias especiais ficam responsáveis pela consultoria e pelo 
assessoramento jurídico de tais órgãos e poderão atuar nos casos em que 
eles necessitem praticar em juízo, em nome próprio, atos processuais na 
defesa do funcionamento, da autonomia e independência e dos direitos e 
prerrogativas institucionais.

Nos casos em que o Poder Legislativo tem personalidade judiciária 
para estar em juízo, ele será presentado por sua Procuradoria-Geral, Consultoria-
Geral ou Advocacia-Geral, integrada por seus Procuradores, Consultores ou 
Advogados Legislativos, que são os advogados públicos que o (re)presenta.

No âmbito consultivo, compete às Procuradorias-Gerais, Consultorias-
-Gerais ou Advocacias-Gerais Legislativas a análise de todos os atos de reconheci-
mento e concessão de direitos e vantagens (p. ex., aposentadoria, adicionais, licenças, 
etc.) dos servidores do Poder Legislativo e o exame e aprovação de minutas de editais 
de licitação e de contratos, acordos, convênios ou ajustes a serem celebrados no seu 
relacionamento com fornecedores e prestadores de serviços.16

Por outro lado, na esfera judicial, as Procuradorias-Gerais, 
Consultorias-Gerais ou Advocacias-Gerais presentam os Poderes 
Legislativos em juízo, sendo incumbidas de prestar informações nos 
mandados de segurança que ataquem atos por eles praticados; de atuar na 
defesa da constitucionalidade de dispositivos questionados por ações de 
controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal ou os 
respectivos Tribunais de Justiça.17

16  CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 22.
17  CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 
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Ademais, possuem capacidade postulatória para a presentação dos Poderes 
Legislativos em juízo na defesa de sua autonomia e independência (funcional, 
financeira e orçamentária) e de seus direitos e prerrogativas institucionais, sendo 
vedada a atuação na defesa dos interesses da própria pessoa jurídica de direito 
público, que não seja o próprio órgão legislativo.

5. Extensão e limitação da Personalidade judiciária dos Poderes Legislativos
Demonstrada a personalidade judiciária dos Poderes Legislativos e 

a capacidade postulatória das Procuradorias, Consultorias ou Advocacias 
Legislativas para a presentação dos Poderes Legislativos em juízo, é preciso, 
pois, compreender a extensão e limitação desta personalidade judiciária.

Essa compreensão é importante para analisar o desdobramento do 
entendimento dos Tribunais ao limitarem à atuação dos Poderes Legislativos 
à “tão somente na defesa de suas prerrogativas institucionais”18 ou de “seus 
interesses em juízo”, entendendo que não podem “integrar relação processual 
que tenha repercussão meramente patrimonial”.19

Os Tribunais Superiores, nos precedentes firmados e expostos 
anteriormente no presente trabalho, reconhecem a capacidade de ser parte dos 
Poderes Legislativos na defesa de sua autonomia e independência (funcional, 
financeira e orçamentária) e de seus direitos e prerrogativas institucionais. Além 
de vedar a atuação na defesa dos interesses da própria pessoa jurídica de direito 
público, que não seja o próprio órgão legislativo.

No entanto, ainda que os Poderes Legislativos possam agir em juízo, 
inexiste um rol taxativo que demonstre quais são os âmbitos que podem ser 
afetados pelos seus denominados interesses e prerrogativas institucionais.

A capacidade de ser parte das Casas Legislativas deverá aferida no 
caso concreto pela análise da pretensão discutida em juízo, para verificar se está, 

22-23.
18  BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. 

Apelação n. 0008744-12.2011.8.11.0003- 179950/2015. Relatora: Desembargadora Helena Maria Bezerra 
Ramos. Julgamento:  08 out. 2018.

19  BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Terceira Câmara de Direito Público. Agravo 
de Instrumento n. 8000227-94.2018.8.24.0900. Relator: Desembargador Jaime Ramos. Julgamento:  29 
jan. 2019.
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ou não, relacionada a autonomia e independência funcional, orçamentária e 
financeira ou a direitos ou prerrogativas institucionais.

Nesse sentido, Leonardo Carneiro da Cunha leciona que
“Se (...) for questionada a legalidade de um ato praticado 
por um daqueles órgãos legislativos ou se um deles preci-
sar defender uma prerrogativa institucional, terá legitimi-
dade para a causa. E, nesses casos, deverá ser presentado 
em juízo pelo Procurador da Assembleia ou pelo Procura-
dor da Câmara”.20

Essa atuação em juízo pode ser realizada em diversos âmbitos 
do Direito que afetem de algum modo o funcionamento, a autonomia e 
a independência dos órgãos Legislativos ou seus direitos e prerrogativas 
institucionais.

5.1. Defesa da autonomia e independência funcional
Inicialmente, destaca-se a personalidade judiciária dos Poderes 

Legislativos na defesa de sua autonomia e independência funcional, 
principalmente nos casos de conflitos com outros órgãos estatais, já que todo 
órgão público é dotado de competências funcionais específicas estabelecidas 
pela Constituição, por leis ou atos normativos.21

José dos Santos Carvalho Filho observa que “não há também como 
negar que se afigura possível a formação de conflitos interorgânicos, significando 
a existência de pretensão de um órgão a que outro se opõe”.22

A independência entre os Poderes constituídos faz com que cada um 
deles tenha vontade própria. Apesar da harmonia entre eles, é inevitável o surgimento 
de conflitos, o que legitima judiciariamente o Poder Legislativo a se valer de sua 

20  CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 24.
21  MENEZES, Igor Silva de. Anotações acerca da capacidade judiciária das câmaras municipais: Uma pro-

posta de responsabilização da câmara por seus atos de gestão. Revista de direito público, v. 6, n. 1, p. 117, 
jan./abr. 2011.

22  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Personalidade judiciária dos órgãos públicos. Revista da Emerj, v. 
5, n. 19, p. 163-164, 2002.
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Procuradoria-Geral, Consultoria-Geral ou Advocacia-Geral para a defesa em juízo e 
em nome próprio de suas competências constitucionais e legais.

Edvaldo Fernandes, em estudo sobre a Advocacia do Senado Federal 
com salvaguarda das competências constitucionais do Congresso Nacional, 
observa que os conflitos entre Poderes envolvem questões complexas, o que 
destaca a importância da legitimação judiciária do Poder Legislativo em juízo:

“Como os conflitos federativos e de disputa interpoderes 
em sede judicial envolvem questões de altíssima comple-
xidade, convém ao Senado manter uma organização jurídi-
ca própria para ampliar a probabilidade de sucesso nesses 
embates.
(...)
Por conseguinte, é inegável que a institucionalização de 
uma advocacia independente do Poder Executivo favo-
rece a afirmação do Poder Legislativo em um cenário 
político judicializado”.23

Portanto, resta evidenciado a importância da legitimação judiciária 
do Poder Legislativo na defesa de sua autonomia e independência funcional.

   Não se exige necessariamente, para a legitimidade judiciária dos Poderes 
Legislativos, a ocorrência de conflito entre diferentes órgãos públicos e a violação 
de interesses institucionais. Os Poderes Legislativos possuem legitimidade judiciária 
para estar em juízo, em nome próprio, na defesa de sua autonomia e independência 
funcional, orçamentária e financeira ou de seus direitos ou prerrogativas institucionais, 
mesmo em casos em que não haja conflito com outros órgãos públicos.

Neste ponto, importante registrar extensa experiência da Advocacia 
Pública Legislativa nos últimos anos em demandas que, a princípio, não estariam 
compreendidas no seu campo de atuação, logo, transportando para a Advocacia 
Pública do Poder Executivo tal mister.

23  FERNANDES, Edvaldo. A institucionalização da advocacia do Senado Federal com salvaguarda das 
competências constitucionais do Congresso Nacional. Centro de estudos da Consultoria do Senado, Tex-
tos para discussão, p. 6, ago. 2010. Disponível em: http://www.senado.gov.br/conleg/centroaltosestudos1.
html Acesso em: 20 jul. 2020.
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Vez por outra são intentadas demandas por servidores que 
guarnecem o quadro de pessoal dos Poderes Legislativos, ou que estão em 
vias de ingressar, visando tão só a implementação de obrigações de fazer 
ou não fazer, apartada da obrigação de pagar quantia certa, cujos reflexos 
recairiam na sistemática dos precatórios.

Se adotar uma interpretação da unicidade de defesa do Poder 
Público hiperbólica continuar-se-á a excluir as Advocacias Públicas 
Legislativas das demandas, tal como vem ocorrendo cegamente no âmbito 
de alguns foros judiciais.

É o que ocorre nos casos de propositura de demanda, na qual o 
candidato a cargo de carreira no Poder Legislativo pleiteia sua nomeação, 
conquanto fazer parte do quadro de reserva ou, até mesmo, dentro do quantitativo 
fixado no edital do certame.

Não raras as vezes a Advocacia Pública do Poder Executivo, inobstante 
brilhantes fundamentos normativos e jurisprudenciais existentes, queda-se inerte 
sobre situações fáticas que impediriam a concretização da pretensão autoral deduzida 
em juízo, a exemplo da necessária interpretação não só do quantitativo de servidores 
que impedem novas nomeações, como dos planos de cargos, carreiras e salários, 
em sua maioria, diverso dos estabelecidos para os demais Poderes (Executivo e 
Judiciário). Nesta situação deve-se admitir a o Poder Legislativo em juízo.

Portanto, em casos de conflito do Poder Legislativo com outros 
Poderes ou outros órgãos estatais, aquele terá legitimidade judiciária para ser 
parte em juízo, por sua Procuradoria-Geral, Consultoria-Geral ou Advocacia-
Geral, na defesa de sua autonomia e independência funcional.

5.2. Defesa da autonomia e independência funcional em processos coletivos
Um dos casos que nos parece evidente a personalidade judiciária 

do Poder Legislativo em que não há diretamente conflito com outros órgãos 
públicos ocorre nos processos coletivos.

Os processos coletivos são aqueles voltados à tutela dos direitos e 
interesses difusos, não pertencentes individualmente a uma pessoa considerada, 
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mas sim a uma coletividade. No Brasil decorre de lei24 a classificação desses 
direitos em difusos, coletivos e individuais homogêneos. Os “interesses ou 
direitos difusos” são “os transindividuais, de natureza indivisível, de que 
sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”; os 
“interesses ou direitos coletivos” são “os transindividuais, de natureza indivisível 
de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com 
a parte contrária por uma relação jurídica base”; e os “interesses ou direitos 
individuais homogêneos” são aqueles “decorrentes de origem comum”.

A Constituição e as leis estabelecem regras a respeito dos legitimados 
ativos e, para fins do que se pretende abordar no presente tópico, dos legitimados 
passivos nas demandas que versem sobre direitos coletivos.

As pessoas jurídicas de direito público por diversas vezes integram 
o polo passivo em processos coletivos e devem se defender em juízo em nome 
próprio na defesa de interesse próprio.

Por exemplo, a Constituição da República prevê em seu art. 5º, inciso 
LXXIII que “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular 
ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 
salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.

Ela pode ser proposta em face das pessoas jurídicas de direito 
público (e também em face de pessoas privadas) e de “autoridades, funcionários 
ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado 
o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e 
contra os beneficiários diretos do mesmo”, nos termos do art. 6º, caput, da Lei 
4.717/1965, a Lei da Ação Popular.

A ação popular é uma espécie de processo coletivo que possui 
legitimação bifronte da pessoa jurídica de direito público.25

Apesar de a legitimidade ativa na ação popular ser exclusiva 
do cidadão, o § 3o do art. 6º da Lei n. 4.717/1965 prevê que a pessoa 

24  Art. 81, parágrafo único, incisos I, II e III, da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
25  NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de processo coletivo. 2 ed. São Paulo: Método, 2014, p. 208.
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jurídica de direito público (ou privado) poderá aderir ao polo ativo, em 
litisconsórcio com o cidadão que a propôs, ao dispor: “A pessoa jurídica de 
direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, 
poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, 
desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo 
representante legal ou dirigente”.

Como a ação popular visa proteger o patrimônio público, como 
fica a defesa em juízo do ato praticado pelo Poder Legislativo quando a 
pessoa jurídica de direito público da qual faz parte opta por integrar o polo 
ativo por manifestação expressa de sua Procuradoria-Geral, intimamente 
ligada ao Poder Executivo?

Nesta hipótese, o ato imputado como lesivo ao patrimônio público 
fica indefeso pela pessoa jurídica de direito público. Por esse motivo, nos 
parece que o Poder Legislativo, por sua Procuradoria-Geral, Consultoria-
Geral ou Advocacia-Geral, possui personalidade judiciária para estar em 
juízo em defesa do ato praticado.

Trata-se, muitas vezes, da necessidade do Poder Legislativo 
praticar em juízo, em nome próprio, atos processuais na defesa do seu 
funcionamento, de sua autonomia e de sua independência. As Procuradorias-
Gerais, as Consultorias-Gerais ou as Advocacias-Gerais Legislativas, 
portanto, deverão assumir a defesa dos atos praticados pelos órgãos aos 
quais estão vinculados, quando a pessoa jurídica de direito público, por sua 
Procuradoria-Geral, aderir ao polo ativo da demanda.

Em síntese, a resposta para as demandas coletivas não poderá ocorrer 
prima facie pelo afastamento da legitimidade de o Poder Legislativo estar em 
juízo. O exame do caso concreto é que imporá ou não a necessária participação 
da Advocacia do Poder Legislativo.

5.3. Defesa da autonomia e independência financeira e orçamentária
Por sua vez, a autonomia e a independência financeira e orçamentária 

estão ligadas diretamente ao funcionamento e autonomia das Casas de Leis.
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Nota-se que esta autonomia do parlamento é reconhecida 
expressamente na formulação do princípio da intranscendência subjetiva das 
sanções que, na lição do Harrison Leite, preceitua “que um ente não pode ser 
responsabilizado por obrigações de outro”.26

O referido princípio tem por finalidade evitar a penalização de 
quem não foi responsável diretamente pelos fatos, seja ao inibir sanções à 
administração pública por ato de gestão anterior,27 seja por inibira imposição 
de sanções ao Poder Executivo em razão de pendências dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, pelo fato de um Poder não ter competência para 
intervir no âmbito administrativo de outro Poder, em face da autonomia 
institucional expressamente outorgada a ele pela Constituição.28

A responsabilização aconteceria quando, exemplificativamente, o 
Executivo estadual cumprir o limite de 49% de gasto de pessoal, conforme o artigo 20 
da Lei de Responsabilidade Fiscal29, mas o Legislativo ou Judiciário não cumprirem 
– ultrapassando, hipoteticamente, o limite da soma total de 60% do limite do Estado e 
ensejando as sanções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Entretanto, como explica Harrison Leite, “o descumprimento 
hipotético seria do Judiciário ou do Legislativo e não do Executivo”, portanto 
“não seria correto o Poder Executivo sofrer as sanções previstas em lei, visto que 
não deu causa à infração”.30

Trata-se de solução jurídica salutar, tanto para o Executivo 
quanto para a Casa Legislativa e as Cortes, eis que evidencia a autonomia 
financeira destes órgãos.

Nesse sentido, em poucas palavras, sob outro ângulo, quem 
despenderá recursos, de forma mensal, para materializar pretensa 

26  LEITE, Harrison. Manual de direito financeiro. 8 ed. Salvador: Juspodium, 2019, p. 546-548.
27  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Agravo Regimental na Ação Cível Originária n. 1.848. Rela-

tor: Ministro Celso de Mello. Julgamento: 06 nov. 2014.
28  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Agravo Regimental na Ação Cível Originária n. 2.995. Rela-

tor: Ministro Ricardo Lewandowski. Julgamento: 23 fev. 2018.
29  “Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais: (...) II - 

na esfera estadual: a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado; b) 
6% (seis por cento) para o Judiciário; c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; d) 2% (dois 
por cento) para o Ministério Público dos Estados”.

30  LEITE, Harrison. Manual de direito financeiro. 8 ed. Salvador: Juspodium, 2019, p. 548.
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condenação, mormente quando se tratar de obrigação de trato sucessivo e que 
não descambará para a sistemática dos precatórios, cuja tutela constitucional 
foi incumbida ao Poder Executivo, é o Poder Legislativo, franqueando-lhe 
legitimidade judiciária para defender seu funcionamento, sua autonomia e 
sua independência financeira e orçamentária.

5.4. Defesa dos direitos e prerrogativas institucionais
A Constituição da República de 1988 assegura diversos direitos 

e prerrogativas institucionais às Casas Legislativas e aos seus membros, 
como forma de assegurar o livre exercício de suas funções constitucionais, 
principalmente as de fiscalizar e de legislar.

Os arts. 44 a 51 da Constituição preveem diversos direitos e 
prerrogativas institucionais tanto ao Poder Legislativo (arts. 44 a 51) quanto aos 
seus membros democraticamente eleitos pelo povo (art. 52 a 58).

Especificamente quanto aos Parlamentares, por estar em jogo a 
representatividade do povo brasileiro, são lhes assegurados a inviolabilidade civil 
e penal, por suas opiniões, palavras e votos, compreendida como a atipicidade de 
cometimento de crime ou contravenção, e a imunidade parlamentar (art. 53, caput). 

Tanto a inviolabilidade quanto a imunidade devem ser analisadas, 
principalmente em atos ocorridos fora do Parlamento, à luz da conexão dos atos com 
o exercício do mandato ou a condição de parlamentar, não sendo, portanto, absolutas.31

Ademais, os Parlamentares: (i) têm a prerrogativa de função de serem 
submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal (art. 53, § 1º); (ii) 
não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, devendo os 
autos, nesse caso, serem remetidos à respectiva Casa Legislativa, para que, pelo 
voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. (art. 53, § 2º); (iii) em 
caso de recebimento de denúncia contra Parlamentar por crime ocorrido após a 
sua diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, 
poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação penal. (art. 53, § 3º); e (iv) 
não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em 

31  NERY JUNIOR, Nelson; ABBOUD, Georges. Direito constitucional brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2017, p. 533-535.
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razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles 
receberam informações (art. 53, § 4º).

Dito isso, os Poderes Legislativos, por suas Procuradorias-Gerais, 
Consultorias-Gerais ou Advocacias-Gerais, têm personalidade judiciária para a 
impugnar decisão judicial que determinou a citação como réus de Deputados 
Estaduais que aprovaram determinada lei objeto de ação popular ou de ação 
civil pública proposta pelo Ministério Público ou por outro ente legitimado. 
Isto porque a indicação dos Deputados como réus conflita com a prerrogativa 
institucional constitucionalmente lhes asseguradas para exercerem livremente o 
Poder outorgado pelo povo.32

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça não reconheceu a 
personalidade judiciária da Câmara de Vereadores do Município de Lagoa do 
Piauí-PI para a propositura de ação inibitória com pretensão de afastamento 
da incidência de contribuição previdenciária sobre os vencimentos pagos aos 
próprios vereadores em face da Fazenda Pública Nacional e do INSS, por, em 
seu entender, não se tratar de defesa de prerrogativa institucional, mas de pedido 
de cunho patrimonial.33

O julgamento foi submetido à técnica de julgamento de recursos 
especiais repetitivos, tema repetitivo 348, e firmou a seguinte tese jurídica de 
observância obrigatória pelos juízes e tribunais: “A Câmara de Vereadores não tem 
legitimidade para postular provimento judicial objetivando afastar a incidência da 
contribuição previdenciária sobre os vencimentos pagos aos próprios vereadores”.

A tese acima fixada não deve ser aplicada primo ictu oculi para 
afastar a atuação do Poder Legislativo estar em juízo em todo em qualquer caso. 
Em outras situações, há a necessidade de se debruçar sobre a casuística para à 
luz do caso concreto analisar a possibilidade – muitas vezes, necessidade – de 
atuação da Procuradoria Legislativa.

32  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Recurso em Mandado de Segurança n. 8.967-SP. 
Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros. Relator para o acórdão: Ministro José Delgado. Julgamen-
to:  9 nov 1999.

33  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Seção. Recurso Especial n. 1.164.017-PI, Relator: Minis-
tro Castro Meira. Julgamento: 24 mar 2010.
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A aplicação do precedente deve observar a sua ratio decidendi, ou 
seja, os seus fundamentos determinantes. O uso do precedente judicial envolve o 
estudo da coincidência fática, bem como dos fundamentos trazidos e debatidos. 
O precedente judicial determina os limites da discussão no caso concreto, 
possibilitando a sua utilização, de forma correta, pelo intérprete,34 podendo ser 
demonstrada a distinção entre casos para o efeito de se subordinar, ou não, o caso 
sob julgamento a um precedente.35

Na esfera penal, também se faz crível a atuação da Advocacia Pública 
do Poder Legislativo. Ora, de acordo com o art. 53 da Constituição da República, 
Senadores e Deputados, assim que diplomados no cargo público, não poderão 
ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável.36

Considerando que se trata de prerrogativa institucional inerente ao 
Poder Legislativo, não cabe ao congressista a capacidade de renunciá-la. 

Desta sorte, caso a supramencionada situação ocorra, os autos do 
processo deverão ser remetidos no prazo de vinte e quatro horas à Casa respectiva, 
para que, pelo voto da maioria de seus membros, seja decidido a respeito da 
prisão (CF, art. 53, § 2°, c/c art. 27, § lº).

Portanto, apenas em situação de flagrante em crime inafiançável um 
Parlamentar poderia ser preso cautelarmente. Assim, essas figuras públicas não 

34  STRECK, Lênio; ABBOUD, George. O NCPC e os precedentes – afinal, do que estamos falando? In: 
DIDIER JR., Fredie (coord.) et al. Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Vol. 3. Precedentes. Salvador: 
Juspodivm, 2015; OLIVEIRA, Pedro Miranda de; ANDERLE, Rene José. O sistema de precedentes no 
CPC projetado: engessamento do direito? Revista de Processo. Vol. 232. São Paulo: Revista dos Tribunais. 
2014, p. 331-355 (versão eletrônica); NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual 
civil. 8 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1313.

35  MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos precedentes: justificativa do novo CPC. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2014.

36  “Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, 
palavras e votos. § 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a 
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. § 2º Desde a expedição do diploma, os membros do 
Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os 
autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria 
de seus membros, resolva sobre a prisão. § 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por 
crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por 
iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a 
decisão final, sustar o andamento da ação. § 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva 
no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora. § 5º A sustação 
do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato”.
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poderiam ser privadas de sua liberdade na modalidade de prisão temporária, ou 
mesmo em prisão preventiva.

O Supremo Tribunal Federal tratou sobre a imunidade dos Deputados 
Estaduais recentemente, ocasião em que denegou medidas cautelares nas Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade n. 582337, 582438 e 582539, as quais versam sobre 
a extensão das imunidades formais previstas no artigo 53 da Constituição Federal 
para Deputados Federais e Senadores, aos Deputados Estaduais.

Nesta senda, prevaleceu o entendimento do relator da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade n 5823, Ministro Marco Aurélio, de que as regras 
da Constituição Federal relativas à imunidade dos Deputados Federais são 
aplicáveis aos Deputados Estaduais.

Desse modo, as Procuradorias-Gerais, Consultorias-Gerais 
ou Advocacias-Gerais possuem personalidade judiciária para a defesa de 
prerrogativas institucionais de membros do Poder Legislativo como é o 
caso da prisão cautelar de Parlamentar que se encontra no exercício das 
funções; da possibilidade de solicitação de participação de audiência de 
custódia; e do direito de cela especial e em boas condições do local de 
detenção de Parlamentares.

A participação da Advocacia Pública Legislativa na vistoria do 
ambiente de reclusão do Parlamentar pode possibilitar a garantia das prerrogativas 
e direitos assegurados pela Constituição Federal e Estadual aos Parlamentares 
em exercício de mandato eletivo.

Também parece possível e razoável a impetração do habeas corpus 
– remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição 
Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal 
– pelo Poder Legislativo, por sua Procuradoria-Geral, Consultoria-Geral ou 
Advocacia-Geral, quando o paciente for Parlamentar, em caso de coação ou 
37  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n 

5823. Relator: Ministro Marco Aurélio. Julgamento:  08 mar 2019.
38  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Decisão monocrática. Medida Cautelar na Ação Direta de Incons-

titucionalidade n 5824. Relator: Ministro Edson Fachin. Julgamento: 22 mai. 2019.
39  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n 

5824. Relator: Ministro Edson Fachin. Julgamento: 08 mai. 2019.
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ameaça à sua liberdade de locomoção, no exercício da representação de órgão 
do Parlamento ou do mandato eletivo.

Importante consignar que a impetração do remédio constitucional 
não envolve maiores dificuldades, tendo em vista a ampla legitimação atribuída 
pela Constituição da República para o seu uso.

É cediço que a hipótese mais comum é a impetração sob a forma 
preventiva, abarcando além da proteção contra ameaça de prisão, o direito de 
não autoincriminação.

Assim, sempre que evidenciado o interesse e/ou prerrogativa 
institucional dos Poderes Legislativos ou de seus membros, resta comprovada a 
legitimidade judiciária das Advocacias Públicas Legislativas para integrarem os 
polos passivos ou ativos.

5.5. Proibição de atuação na defesa dos interesses da própria pessoa jurídica 
de direito público

Por fim, os Poderes Legislativos não possuem personalidade 
judiciária para atuar na defesa dos interesses da pessoa jurídica de direito 
público do qual faz parte, sob pena de invadir a esfera constitucional de atuação 
destinada à Advocacia-Geral da União e às Procuradorias-Gerais dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios.

O Poder Legislativo não tem personalidade judiciária, prima 
facie, para postular em juízo o afastamento da contribuição previdenciária 
incidente sobre o subsídio de detentores de mandato eletivo.40 Na mesma 
linha, também não possui capacidade de ser parte e “discutir em juízo a 
validade da cobrança de contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha 
de pagamento dos exercentes de mandato eletivo, uma vez que desprovida 
de personalidade jurídica, cabendo ao ente federado figurar no polo ativo da 
referida demanda”.41

40  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Recurso Especial n. 730.976-AL. Relator: Minis-
tro Castro Meira. Julgamento: 12 set. 2008.

41  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Recurso Especial n. 696.561-RN. Relator: Minis-
tro Luiz Fux. Julgamento:  06 out. 2008.



327REVISTA DA ADVOCACIA DO PODER LEGISLATIVO

O PODER LEGISLATIVO EM JUÍZO

Com efeito, a personalidade judiciária dos Poderes Legislativos para 
estarem em juízo por suas Procuradorias-Gerais, Consultorias-Gerais ou 
Advocacias-Gerais dos Poderes Legislativos são aquelas correlatas a atuação 
política do Poder Legislativo, que representam um risco de perturbação do 
equilíbrio e da separação entre os Poderes constituídos e que dizem respeito a 
sua autonomia e independência (funcional, financeira e orçamentária) e aos seus 
direitos e prerrogativas institucionais.42

Assim, o Poder Legislativo não possui personalidade judiciária 
para atuar em juízo na defesa de interesses da própria pessoa jurídica de direito 
público, em relação à atos que não lhes dizem respeito.

6. Conclusão
Diante de tudo o que foi apresentado, tem-se que a Advocacia-Geral 

da União presenta a União em juízo e as Procuradorias-Gerais dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios os presentam em juízo.

No entanto, restou evidenciado que, malgrado consenso que os Poderes 
Legislativos não possuem personalidade jurídica, estes órgãos têm personalidade 
judiciária para estar em juízo, em nome próprio, em determinadas circunstâncias 
e respeitada o exame do caso concreto. O simples fato de inexistir personalidade 
jurídica não significa, necessariamente, a incapacidade processual.

Os Poderes Legislativos em juízo serão presentados por suas 
Procuradorias-Gerais, Consultorias-Gerais ou Advocacias-Gerais, na defesa de 
sua autonomia e independência (funcional, financeira e orçamentária) e dos seus 
direitos e prerrogativas institucionais, além da atividade de prestar informações 
nos mandados de segurança que ataquem atos por eles praticados e na defesa 
da constitucionalidade de dispositivos questionados por ações de controle de 
constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal ou os respectivos 
Tribunais de Justiça.

42  FERNANDES, Edvaldo. A institucionalização da advocacia do Senado Federal com salvaguarda das 
competências constitucionais do Congresso Nacional. Centro de estudos da Consultoria do Senado, Tex-
tos para discussão, p. 21, ago. 2010. Disponível em: http://www.senado.gov.br/conleg/centroaltosestu-
dos1.html Acesso em: 20 jul. 2020.



328

WELDER QUEIROZ DOS SANTOS
GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA

REVISTA DA ADVOCACIA DO PODER LEGISLATIVO

É necessário ressaltar que apesar do reconhecimento da capacidade 
judiciária do Poder Legislativo, inexiste um rol taxativo que delimite seu 
âmbito de atuação. A defesa da autonomia, da independência (funcional, 
orçamentária e financeira) e dos direitos e prerrogativas institucionais do 
Poder Legislativo pode ocorrer em todos os ramos do direito.

Por fim, o Poder Legislativo não possui personalidade judiciária 
para atuar em juízo na defesa de interesses da própria pessoa jurídica de direito 
público, mormente em relação à atos que não lhes dizem respeito.
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