
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXAME RELATIVO À 

CONSTITUCIONALIDADE DO PROJETO DE 
LEI Nº 7448/2017, QUE ALTERA  O 
DECRETO-LEI Nº 4.657, DE 4 DE 

SETEMBRO DE 1942  
 
 

Edilson Vitorelli 
Procurador da República em Campinas/SP 

 
 

 NOTA TÉCNICA  

 ABRIL DE 2018  



 

Edilson Vitorelli 
Procurador da República em Campinas/SP. 

Doutor em Direito pela UFPR  

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

1. Apresentação .................................................................................................... 3 

2. Ausência de debate adequado: inconstitucionalidade formal.......................... 3 

3. O Mérito ............................................................................................................. 5 

3.1  Inconstitucionalidade do Art. 20. .................................................................... 5 

3.2  Inconstitucionalidade do  Art. 21. ................................................................... 7 

3.3  Inconstitucionalidade do Art. 22. .................................................................... 8 

3.4  Inconstitucionalidade do Art. 23. .................................................................... 9 

3.5  Inconstitucionalidade do Art. 24. .................................................................. 10 

3.6  Inconstitucionalidade do Art. 25. .................................................................. 12 

3.7  Inconstitucionalidade do art. 26 ................................................................... 16 

3.8  Inconstitucionalidade do art. 27 ................................................................... 17 

3.9  Inconstitucionalidade do art. 28 ................................................................... 17 

3.10  Inconstitucionalidade do art. 30 ................................................................. 17 

4. Considerações gerais acerca das questões apresentadas ........................... 18 

 



3 
 

 

Edilson Vitorelli 
Procurador da República em Campinas/SP. 

Doutor em Direito pela UFPR  

 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO  

 

Na qualidade de Coordenador do Grupo de Trabalho “Saúde”, 

apresento a Vossa Excelência a presente nota técnica, de minha lavra, com o 

propósito de avaliar o teor do PL 4778/2017, que pretende incorporar artigos à 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). A norma está, a meu 

sentir, eivada de patentes vícios de inconstitucionalidade, com potencial para 

interferir negativamente no controle e na prestação de serviços públicos ao 

cidadão brasileiro. 

 

2. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL: AUSÊNCIA DE DEBATE 

ADEQUADO: 

 

O primeiro ponto a ser apreciado, quanto ao teor da proposição, 

é a ausência de debate adequado. A LINDB é a norma basilar da interpretação 

de outras normas jurídicas, sendo responsável pela estruturação do chamado 

Direito Internacional Privado. Nesse contexto, alterações de seu teor não devem 

se fazer sem que o debate mais amplo seja conduzido, com todos as esferas da 

sociedade potencialmente afetadas.  

Todavia, o que se percebe é que o PL em exame sequer foi 

votado pelo plenário das casas do Congresso Nacional, sendo considerada 

aprovada por meio de votação conclusiva pelas comissões.  

Ora, com o devido respeito, não se está a nominar uma rodovia, 

ou a eleger data celebratória nacional, como tantas que há em outros diplomas 

legais. O que pretende a proposição é alterar uma das normas mais básicas da 

legislação nacional, que impacta sobre todos os ramos do Direito.   

Assim, conquanto seja sabido que o Regimento Interno das 

casas do Congresso Nacional autoriza a votação terminativa em matérias de 
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menor complexidade, não se pode admitir, sob pena de inarredável usurpação 

da competência do Plenário, que toda e qualquer matéria, ainda que de elevado 

impacto e complexidade, seja resolvida em comissões.  

Ademais, verificando a tramitação do projeto na Câmara dos 

Deputados, percebe-se que, em 1º de novembro de 2017, a deputada Erika 

Kokai apresentou requerimento no qual observa:  

"A tramitação de forma terminativa não permitiu os necessários 

debates públicos sobre o tema que interessa não apenas à 

Administração Pública, mas também aos cidadãos como 

administrados, aos órgãos de controle, como os Tribunais de Contas 

e as Controladorias, e ao Poder Judiciário. 

A proposta de alteração legislativa, no entanto, tem como 

destinatários não apenas representantes da Administração Pública, 

como, ainda, os órgãos de controle administrativo e o Poder 

Judiciário na tarefa de aplicação normativa, além de atingir, como 

corolário, a própria esfera de cidadania dos administrados". 

 

Ainda assim, apesar do inconformismo da parlamentar, foram 

efetuadas manobras internas que impediram o debate adequado da proposição, 

como expressamente diagnosticado pela deputada, aprovando-a em caráter 

terminativo, o que malferiu o princípio democrático, que deve orientar a 

elaboração das leis.  

O Ministro Presidente do Tribunal de Contas da União, 

Raimundo Carreiro, em Comunicação dirigida aos demais Ministros da Corte, 

realizou consideração similar:  

“Ocorre que, nem no Senado Federal nem na Câmara dos Deputados, 

a referida proposta foi objeto de discussões em quaisquer de suas 

comissões, não tendo sido realizada nenhuma audiência pública sobre 

o tema, com a participação das principais instituições públicas que 

serão atingidas por essa proposição legislativa, tais como o Poder 

Judiciário, o Ministério Público, os Tribunais de Contas e os Órgãos de 
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Controle Interno do Poder Executivo, os quais, dessa forma, sequer 

tiveram a oportunidade de se manifestar sobre a matéria. 

Ressalto que diversas disposições contidas nesse projeto de lei 

possuem teor profundamente preocupante, de cunho fortemente 

desfavorável aos órgãos de controle, particularmente em relação ao 

Ministério Público e aos Tribunais de Contas”. 

 

Ante o exposto, há inarredável inconstitucionalidade formal da 

proposição ora submetida à sanção do Exmo. Sr. Presidente da República, por 

violação ao princípio democrático e ao art. 47 da Constituição, que define o 

quórum para aprovação das leis, o qual não pode ser suplantado pela norma 

regimental, sobretudo em matéria de tamanha relevância. 

 

3. O MÉRITO 

 

3.1 Inconstitucionalidade do Art. 20.  

 

“Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá 

com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as 

consequências práticas da decisão. 

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação 

da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou 

norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas". 

 

  O texto legal pretende, de modo simples e direto, revogar a 

Constituição, em vários de seus dispositivos. A Constituição de 1988 optou por 

pautar-se em diversos valores abstratos, tais como a dignidade humana, a 

legalidade, a impessoalidade, a moralidade administrativa, dentre outros. Essa 

foi uma opção constitucional evidentemente consciente, destinada a dar abertura 

semântica aos direitos fundamentais e permitir que o sistema de direitos que se 

implementava tivesse efetividade.  

  O que a alteração legal pretende, ao proibir decisões judiciais 



6 
 

 

Edilson Vitorelli 
Procurador da República em Campinas/SP. 

Doutor em Direito pela UFPR  

 

 

baseadas em normas abstratas, é voltar aos tempos das normas constitucionais 

meramente programáticas, sem qualquer efetividade, transformando o texto 

maior em um discurso de promessas vazias. É transformar o juiz na “boca 

inanimada da lei”, tal como pretendia Montesquieu, há mais de duzentos anos, 

inconsciente que estava, naquele momento, dos avanços na teoria da 

interpretação que seriam produzidos, futuramente, por Wittgenstein, Gadamer, 

Habermas e tantos outros.  

  Isso porque afirmar que não se pode decidir com base em valores 

jurídicos abstratos, sem considerar as consequências práticas da decisão, é 

afirmar, em outras palavras, que não se pode decidir com base em valores 

abstratos. É pouco mais que evidente que o juiz ou o controlador estão jungidos 

à legalidade que, em nosso atual sistema, se entende como juridicidade: a 

obediência a todos os valores constitucionais, mais ou menos abstratos. Não 

existe essa suposta hierarquia entre valores jurídicos concretos ou abstratos, 

como pretende o texto legal. Se o juiz deve considerar as consequências de suas 

decisões, deve fazê-lo em ambos os casos, sejam as normas concretas ou 

abstratas.  

  Assim, o que se pretende, implicitamente, é impedir que esses 

valores, por ironia, abstratamente classificados pelo projeto como abstratos (uma 

vez que o texto não explica de qual nível de abstração se trata ou como esse 

patamar será identificado) sejam utilizados como fundamentos das decisões. 

Dito de outro modo, o que se pretende é, por meio de um subterfúgio linguístico, 

revogar os valores constitucionais que forem, sabe-se lá com quais critérios, 

considerados "abstratos".  

  Aliás, em realidade, são os valores abstratos que mais demandam 

a intervenção judicial. Aqueles cuja atuação está minudenciada em lei, via de 

regra, não ensejam maior litigiosidade. O problema está, precisamente, em 

concretizar direitos em relação aos quais não há norma infraconstitucional 

regulamentadora. Ou seja, direitos abstratamente garantidos na Constituição. E, 

quanto a eles, há, não apenas possibilidade, mas dever de atuação do juiz e do 

controlador. E isso o Supremo Tribunal Federal já reconheceu e reafirmou, há 
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pelo menos duas décadas. 

  Em conclusão, é inarredável a violação deste dispositivo a todo o 

teor do art. 5º da Constituição e, de modo especial, ao seu § 1º, que determina 

que "As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata" estabelecendo, assim, um dever de concretização dos direitos 

fundamentais para todas as autoridades estatais, de todas as esferas. 

   

3.2 inconstitucionalidade do  Art. 21.  

 

 “Art. 21. A decisão que, na esfera administrativa, controladora ou judicial, 

decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 

administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências 

jurídicas e administrativas.  

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deverá, quando for o 

caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo 

proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se 

podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das 

peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos". 

 

  O dispositivo, mais uma vez, pretende estabelecer uma lógica 

consequencialista incompatível com o art. 5º, §1º, da Constituição. Em lugar 

algum do texto constitucional está determinado que o ordenamento jurídico e os 

direitos fundamentais podem ser interpretados de modo consequencialista, 

permitindo-se negar ao cidadão direito fundamentais, apenas porque se projeta 

algum tipo de consequência negativa sobre a administração ou, pior ainda, como 

parece pretender o texto, apenas porque o juiz não é capaz de indicar, a partir 

das provas dos autos, quais serão as consequências da decisão.  

  A avaliação de consequências é, evidentemente, importante, e 

sempre perpassa a ponderação do juiz quando toma decisões. Todos sabem 

que não se pode pretender dar tudo a todos. Se assim não fosse, já haveria 

condenação para que o Estado fornecesse moradia a todos os cidadãos, ante a 

consagração desse direito no art. 6º do texto maior. Condenação dessa estirpe, 
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contudo, inexiste, o que demonstra que os juízes não são néscios, que 

pretendem fazer interpretações literais, absurdas e não implementáveis do texto 

da Constituição.  

  Apesar disso, o consequencialismo não pode ser a base da 

interpretação jurídica. Não se pode exigir que uma decisão, apenas porque 

invalida um ato administrativo, pondere todas as futuras e incertas 

consequências dessa anulação. O que se pretende, ao contrário do propalado 

pelos defensores do texto, não é fomentar a segurança jurídica, mas sim a 

insegurança, onde hoje reina a concórdia: não há dúvidas ou insegurança de 

que o Poder Judiciário pode controlar políticas públicas. O que há é 

descontentamento, por parte dos administradores. A real intenção do texto é 

servir para semear dúvidas sobre o entendimento pacífico (rectius, seguro), que 

hoje vigora no Poder Judiciário, mas que não é considerado aceitável pelos 

arquitetos da alteração pretendida.  

  Pior ainda é o teor do parágrafo único, que exige do juiz uma 

decisão impossível, irrelevante e extra petita. Se a causa não versa sobre "as 

condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e 

sem prejuízo aos interesses gerais", não é dado ao juiz se manifestar sobre essa 

questão. Exigir esse debate que, se é que é possível, dado o seu caráter 

(ironicamente) abstrato e imprevisível, é irrelevante para a causa de pedir e o 

pedido apresentados pelo autor, fere o art. 5º, XXXV da Constituição, ao impedir 

que o autor obtenha tutela adequada, efetiva e, sobretudo, tempestiva dos seus 

direitos materiais. Insere-se uma controvérsia complexa, demorada e, sobretudo, 

estranha àquilo que foi apresentado em juízo, já que a demanda, nesses casos, 

é apenas de avaliação da juridicidade do ato ou da omissão.  

  Nesse quadro, o texto projetado padece, igualmente, de insanável 

inconstitucionalidade, à luz do art. 5º, §1º, da Constituição.  

 

3.3 inconstitucionalidade do  Art. 22.  

  

“Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão 
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considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as 

exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos 

dos administrados”. Inconstitucionalidade, por consequência, de seus 

respectivos parágrafos". 

   

  O objetivo desse dispositivo é estabelecer um parâmetro de 

interpretação das normas sobre gestão pública, na qual se considerem os 

obstáculos e “dificuldades reais do gestor”. Mais uma vez, uma lei cuja pretensão 

explícita seria a de estabelecer segurança jurídica, se vale de conceitos 

indeterminados para limitar a interpretação dos juízes. Não há qualquer definição 

do que seriam “obstáculos” ou “dificuldades reais”.  

  Além do defeito de construção, o dispositivo também peca ao 

buscar estabelecer, ex ante, um parâmetro de interpretação universal para as 

políticas públicas, enfocando as dificuldades do gestor. Ainda que afirme que 

busca realizar esse intento “sem prejuízo dos direitos dos administrados”, o que 

o texto visa, em realidade, é estabelecer uma justificativa antecipada para todo 

e qualquer descumprimento da lei. Afinal de contas, toda política pública sempre 

tem suas “dificuldades reais”, mais ou menos transponíveis, de acordo com as 

circunstâncias do caso.  

  Assim, o que o texto pretende é subordinar os direitos 

constitucionalmente garantidos ao cidadão às supostas “dificuldades reais” que 

possam ser apresentadas pelo gestor, no cumprimento de seu mister. Isso fere, 

mais uma vez, o disposto no art. 5º, §1º, da Constituição, subvertendo a 

hierarquia da pirâmide normativa do direito nacional. 

 

3.4 inconstitucionalidade do  Art. 23.  

 “Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer 

interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, 

impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever 

regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou 
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condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, 

equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. 

Parágrafo único. Se o regime de transição, quando aplicável nos termos do 

caput, não estiver previamente estabelecido, o sujeito obrigado terá direito 

a negociá-lo com a autoridade, segundo as peculiaridades de seu caso e 

observadas as limitações legais, celebrando-se compromisso para o 

ajustamento, na esfera administrativa, controladora ou judicial, conforme 

o caso”. 

   

  O art. 23 pretende estabelecer ao juiz o dever de incluir no debate 

processual uma questão não suscitada pelas partes do processo, que é a criação 

de um regime de transição para o reconhecimento de novos direitos. Conforme 

demonstrado acima, o art. 5º, XXXV, da Constituição, resguarda às partes o 

direito de obter da jurisdição tutela para todas as lesões ou ameaças 

apresentadas à jurisdição. Esse direito não pode ser obstado pela provocação 

oficiosa de um “regime de transição”, cujo debate não foi provocado pela parte 

que pretende a tutela jurisdicional.  

  Além disso, também por incidência do art. 5º, §1º, da Constituição, 

os direitos fundamentais não podem ser condicionados por “regimes de 

transição”, sejam eles criados pelo próprio administrador ou por juízes.  

  O parágrafo único, por sua vez, é frontalmente contrário ao 

disposto no art. 5º, XXXVI, uma vez que sugere que o administrador poderá 

negociar um regime de transição, quando ele não for previamente estabelecido. 

Ocorre que, se a decisão judicial já foi acobertada pela coisa julgada, descabe 

qualquer tipo de negociação, com quem quer que seja, acerca da decisão. A 

única providência possível é o cumprimento daquilo que foi determinado. Não há 

“direito” de negociação contra decisão judicial. 

 

3.5 inconstitucionalidade do  Art. 24.  

 

“Art. 24. A revisão, na esfera administrativa, controladora ou judicial, 

quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 
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administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as 

orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança 

posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente 

constituídas. 

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e 

especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em 

jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas 

por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.”  

   

  Mais uma vez, o art. 93, IX, da Constituição obsta a pretensão 

legislativa de estabelecer, para o juiz, um parâmetro interpretativo antecipado e 

abstratamente válido, que o impeça de considerar as circunstâncias do caso, 

assim como a incidência dos direitos fundamentais e das demais normas 

constitucionais sobre os fatos. Ao exigir a fundamentação das decisões judiciais, 

a Constituição garante ao juiz a autonomia para produzi-la. Essa fundamentação 

deve ser pautada pelo ordenamento jurídico como um todo, levando em conta, 

sobretudo, o teor do próprio texto constitucional.  

  Em segundo lugar, o texto fere o art. 37, caput, da Constituição, ao 

definir que ilegalidades pretéritas, apenas porque eram majoritariamente aceitas, 

não podem ser corrigidas. Ora, o Poder Judiciário e a atividade controladora não 

podem estar presos ao passado, nem à “compreensão predominante de uma 

norma”, que não pode inviabilizar a consideração futura de sua ilegalidade.  

  A legalidade, hoje entendida como juridicidade, é um valor 

transversal do ordenamento jurídico. Mesmo que haja necessidade de se 

respeitar situações constituídas, em nome da segurança jurídica, esse valor é 

constitucionalmente assegurado ao cidadão, contra a Administração, não o 

contrário. Em outras palavras, não pode o administrador pretender, em 

detrimento do cidadão, a perpetuação de uma situação de ilegalidade, apenas 

porque, no momento em que ela foi praticada, era o entendimento majoritário 

acerca daquela situação.  

  Além disso, é impossível deixar de perceber que uma norma 
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aprovada sob a bandeira do aumento à segurança jurídica, se valha, em um 

único artigo, de seis conceitos jurídicos indeterminados: “orientações gerais”, 

“situações plenamente constituídas”, “atos públicos de caráter geral”, 

“jurisprudência judicial ou administrativa majoritária”, “prática administrativa 

reiterada” e “amplo conhecimento público” são todos termos abstratos, 

indefinidos, passíveis de múltiplas intepretações e aplicações. Apenas a título de 

exemplo: o que é uma “jurisprudência judicial ou administrativa majoritária”? O 

quão majoritária ela deve ser? E deve ser adotada por qual tribunal ou órgão 

administrativo (supondo, é claro, que exista essa figura da “jurisprudência 

administrativa”, pretendida pelo legislador)? Nenhum desses parâmetros é 

definido pela lei.  

  Em conclusão, o dispositivo em análise também padece de 

incontornável inconstitucionalidade.  

 

3.6 inconstitucionalidade do  Art. 25.  

 

 “Art. 25. Quando necessário por razões de segurança jurídica de interesse 

geral, o ente poderá propor ação declaratória de validade de ato, contrato, 

ajuste, processo ou norma administrativa, cuja sentença fará coisa julgada 

com eficácia erga omnes. 

§ 1º A ação de que trata o caput será processada conforme o rito aplicável 

à ação civil pública. 

§ 2º O Ministério Público será citado para a ação, podendo abster-se, 

contestar ou aderir ao pedido. 

§ 3º A declaração de validade poderá abranger a adequação e a 

economicidade dos preços ou valores previstos no ato, contrato ou 

ajuste.”  

 

  Embora seja difícil hierarquizar defeitos em uma norma construída 

de modo tão açodado e contraditório, o art. 25 parece ser o pior dentre os 

analisados. Isso porque, evidentemente, a pretensão de se declarar 

abstratamente válido um ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, 
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cm eficácia erga omnes, fere diretamente o art. 5º, XXXV, da Constituição, uma 

vez que teria como efeito impedir ações questionando, no futuro, esses aspectos 

do ato administrativo anterior, que ficaria acobertado com a imutabilidade da 

coisa julgada.  

  A ação judicial pretendida pelo legislador é o equivalente jurídico a 

uma indulgência plenária religiosa. O que se pretende é que o juiz, antes de 

saber quais questionamentos o ato, contrato, ajuste, processo ou norma 

administrativa pode vir a sofrer, o declare válido, erga omnes, inclusive no que 

tange à economicidade dos preços ou valores nele previstos.  

  É pouco mais que evidente a inviabilidade constitucional de se 

pretender essa absolvição. A coisa julgada incide apenas sobre fatos 

devidamente apresentados e submetidos ao contraditório, não sobre hipóteses. 

É incabível, pela via da ação declaratória, afastar todos os possíveis 

questionamentos fáticos que um ato, contrato, ajuste, processo ou norma 

administrativa pode vir a sofrer. A pretensão declaratória não tem, em nosso 

sistema constitucional, potencial para essa amplitude.  

  Demais disso, os atos administrativos já contam, naturalmente, 

com presunção de validade, que pode ser afastada à luz das circunstâncias do 

caso. O que o legislador pretende é converter essa presunção relativa em 

absoluta, como se o juiz pudesse antecipar todos os possíveis questionamentos 

e afastá-los, antes que fossem formulados, atribuindo a esse afastamento a 

imutabilidade da coisa julgada.  

  Adicionalmente, o §2º viola o art. 129, III, da Constituição, que 

afirma caber ao Ministério Público “promover” a ação civil pública. Isso significa, 

de modo expresso, que o Ministério Público atua como autor nessas ações, não 

como réu. Seu papel é promover direitos, não é proteger a sociedade de um 

administrador público que pretende se ver livre de questionamentos futuros 

sobre sua conduta.  

  Aliás, o posicionamento do Ministério Público, órgão que a 

Constituição delineou como advogado da sociedade, no polo passivo dessa 

ação, evidencia qual o conflito que o próprio legislador antevê que será resolvido 
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pela demanda: pretensões de administradores que querem se imunizar do 

controle jurídico e social a que estão inerentemente submetidos, escondendo-se 

sob o pálio da coisa julgada. É inusitado que a lei pretenda criar uma ação 

declaratória cujo autor é o Administrador e o réu é a sociedade que ele mesmo 

deveria servir, representada pelo Ministério Público.  

  Ao que parece, o legislador pretende produzir uma proposital 

confusão entre as ações de controle abstrato de constitucionalidade das normas 

e o controle abstrato de políticas públicas. Há, todavia, uma intransponível 

diferença. A análise de constitucionalidade das normas leva em consideração 

apenas a compatibilidade abstrata entre o texto da norma e suas interpretações, 

com a Constituição. Não há fatos envolvidos e nada impede que, no futuro, à luz 

de novos fatos, a aplicação dessa norma seja reconsiderada para o caso.  

  No caso das políticas públicas, essa declaração equivaleria a 

pretender que todos os possíveis questionamentos fossem antecipados e 

previamente afastados, com a coisa julgada acarretando prejuízos a toda a 

sociedade, erga omnes. 

  Resta claro que a Constituição não permite esse tipo de raciocínio. 

 

3.7 inconstitucionalidade do  Art. 26.  

 

“Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação 

contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de 

expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do 

órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e 

presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com 

os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá 

efeitos a partir de sua publicação oficial”. 

§ 1º O compromisso: 

I – buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível 

com os interesses gerais; 

II – poderá envolver transação quanto a sanções e créditos relativos ao 
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passado e, ainda, o estabelecimento de regime de transição; 

III – não poderá conferir desoneração permanente de dever ou 

condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral; 

IV – deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para 

cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. 

§ 2º Poderá ser requerida autorização judicial para celebração do 

compromisso, em procedimento de jurisdição voluntária, para o fim de 

excluir a responsabilidade pessoal do agente público por vício do 

compromisso, salvo por enriquecimento ilícito ou crime.” 

 

  O texto fere o art. 37 da Constituição, ao permitir a celebração de 

um inusitado acordo entre a autoridade administrativa e “os interessados”, para 

eliminar uma situação contenciosa na aplicação do direito.  

  Como se sabe, a administração opera sob o princípio constitucional 

da impessoalidade. Logo, situações contenciosas na aplicação do Direito devem 

ser resolvidas de modo geral, para todos os cidadãos, e não mediante um acordo 

que envolva “os interessados”, sujeitos indefinidos que podem ou não 

corresponder à totalidade de atingidos pelo ato litigioso.  

  Mais uma vez, o texto legal que pretende produzir segurança 

jurídica se vale de um excesso de generalizações para prever as hipóteses 

desse acordo, que deverá ser celebrado quando houver “razões de relevante 

interesse geral”, que não se sabe quais são, “observada a legislação aplicável”, 

que não se sabe qual é, e envolvendo “os interessados”, que não se sabe quem 

são.  

  Como se observa, além da disposição constitucional de proteção 

da impessoalidade, fere-se a própria segurança jurídica, princípio constitucional 

decorrente da garantia da isonomia, ao se utilizar um conjunto de expressões 

abertas para atribuir ao administrador a possibilidade de fazer um acordo 

dispondo do interesse público.  

  Coroando o dispositivo, o §2º prevê a possibilidade de um inusitado 

procedimento de jurisdição voluntária para autorizar a celebração do 

compromisso e, com isso, “excluir a responsabilidade pessoal do agente público 
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por vício do compromisso”.  

  Essa pretensão é realmente difícil de explicar. Ninguém pode 

transferir ao juiz a responsabilidade pelos atos que pratica, pedindo uma 

autorização anterior. Nem mesmo tutores ou curadores, que devem obter essa 

permissão para realizar certos negócios jurídicos em nome das pessoas cuja 

guarda lhes cabe, se desoneram dos eventuais efeitos nefastos decorrentes do 

negócio, que se apurem posteriormente, ainda que haja autorização judicial. O 

texto da lei não pode revogar o art. 37, §6º da Constituição, que prevê a 

responsabilidade do administrador por dolo ou culpa.  

  Demais disso, é patente que a existência de uma autorização 

prévia do juiz não pode excluir a atuação do Ministério Público, sob pena de 

vulneração do art. 129 da Constituição, assim como não pode evitar a atuação 

dos tribunais de contas, dada a vulneração aos arts. 70 e 71 do texto magno.  

  Destarte, mais uma vez, inconstitucional a disposição. 

 

3.8 inconstitucionalidade do  Art. 27.  

 

“Art. 27. A decisão do processo, na esfera administrativa, controladora ou 

judicial, poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos 

anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos 

envolvidos. 

§ 1º A decisão sobre a compensação será motivada, ouvidas previamente 

as partes sobre seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor. 

§ 2º Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado 

compromisso processual entre os envolvidos”. 

 

  O texto aprovado fere o art. 37, §6º da Constituição, que prevê que 

os responsáveis pelos danos causados no exercício de cargos ou funções 

públicas respondem pelos prejuízos causados em todos os casos em que agirem 

com dolo ou culpa. Não respondem apenas quando os prejuízos forem “anormais 

ou injustos”. Assim, esse compromisso processual, cuja natureza também não é 
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definida, não pode servir para afastar a responsabilidade constitucionalmente 

determinada, para todos os casos em que haja comportamento doloso ou 

culposo. 

 

3.9 inconstitucionalidade do  Art. 28.  

 

“Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou 

opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. (...)” 

  Inconstitucionalidade, por decorrência, de todos os parágrafos do 

dispositivo.  

  Não é preciso grande esforço hermenêutico para perceber que o 

texto pretende revogar o §6º do art. 37 da Constituição, que dispõe que os 

servidores são responsáveis nos casos de dolo ou culpa, a qual, sabidamente, 

inclui as modalidades de imperícia, imprudência ou negligência, não apenas o 

“erro grosseiro”. Qualquer atividade culposa do administrador é passível de 

responsabilização, nos termos translúcidos da Constituição. 

 

3.10 inconstitucionalidade do  Art. 30.  

 “Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança 

jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, 

súmulas administrativas e respostas a consultas. 

Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput terão caráter 

vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior 

revisão”. 

 

  Ao prever um caráter vinculante genérico para todos os 

regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas proferidos pela 

Administração, o texto viola o art. 84, II e IV, da Constituição, que reservam ao 

Presidente da República a prerrogativa de exercer o comando da Administração 
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Pública e de editar decretos e regulamentos para o fiel cumprimento da lei. O 

texto, tal como descrito, permite que um sem-número de autoridades 

administrativas produza normas de caráter vinculante para a Administração, o 

que ocasiona uma severa desorganização do serviço e a possibilidade de que 

convivam orientações conflitantes no seio do mesmo ente público, dada a 

complexidade e as dimensões das atividades estatais, sobretudo no âmbito 

federal. 

 

4. CONCLUSÃO   

 

  Ante o exposto, manifesto o entendimento de que, à exceção do 

art. 29, todos os dispositivos que o Projeto de Lei 7.448/2017 pretende inserir na 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro são materialmente 

inconstitucionais, ferindo direta e claramente diversos dispositivos do texto 

máximo, conforme supra indicado. Demais disso, o modo como a aprovação se 

fez, sem a adequada deliberação em plenário, mesmo havendo requerimento, 

para tanto, de parlamentar, fere o princípio democrático e eiva de 

inconstitucionalidade formal o diploma como um todo.  

É meu entendimento, nesse contexto, que o Ministério Público 

Federal deveria produzir manifestação sugerindo ao Excelentíssimo Senhor 

Presidente da República o veto total à medida ou, caso sancionada, envidar 

esforços para a imediata propositura de ação direta de inconstitucionalidade. 

 

 

Campinas, 13 de abril de 2018 

 

 

Edilson Vitorelli 

Procurador da República em Campinas 
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	Ao prever um caráter vinculante genérico para todos os regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas proferidos pela Administração, o texto viola o art. 84, II e IV, da Constituição, que reservam ao Presidente da República a prerrog...
	4. CONCLUSÃO

