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1. Colocação do Problema
Resumo: O artigo pretende, em um primeiro momento, identificar,
Hans Kelsen, em seus escritos autobiográficos, reconhece que sua Teoria Pura
contextualizar e analisar criticamente as principais decisões do Supremo Tribunal
do Direito é resultante, em larga medida, de sua experiência como fiel servidor do
Federal acerca do financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Em seguida,
Império Austro-Húngaro, especialmente após a deflagração da I Guerra Mundial,
objetiva-se
identificar
o núcleo
da argumentação
utilizada
na paradigmática
ADI
quando
tomou
parte direta
de acontecimentos
históricos
ao assessorar
o imperador
4650-DFElee afirmou
a sua relação
com osque
argumentos
contidos
nas ademais
decisões
que
Carlos.
textualmente
talvez “tenha
chegado
essa visão
porque
o
tangenciaram
tema,
a percepção
do melhor
próprio por
STFexperiência
sobre o seupessopapel
Estado
que meoera
maisdesvelando-se
próximo e que
eu conhecia
1
al,
o Estado austríaco,
era das
aparentemente
uma unidade
institucional
na definição
regras caras àapenas
competição
eleitoral.jurídica”. E, como
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
sobre a vida do grande jurista do século XX, “aquele Estado multinacional e multiPalavras-chave: Supremo Tribunal Federal; ativismo judicial; separação de
étnico, que por tantos séculos prestou grande serviço à Europa, contendo conflitos
poderes; diálogo institucional; financiamento de campanha; competição eleitoral.
e sustentando a diversidade de seus povos, era também o modelo real para a identificação entre Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Essa
perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas insti1. Introdução
tuições jurídico-políticas, mormente quando em 2012 o Brasil celebrou 190 anos de
sua independência
política.
A Constituição
de 1988 ampliou consideravelmente as competências do STF,
A ideia de que o Direito – e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
permitindo que a Corte assumisse maior protagonismo nas deliberações sobre temas
Força –, e a norma – e não a Vontade do Soberano –, conformam e modelam o Estado
sensíveis. Nesse cenário, a partir da década de 1990, surgiram no Brasil diversos
brasileiro há de ser compreendida sob esse signo histórico. A despeito de diversos
trabalhos sobre
ativismo
judicial,
especialmente
relação
ao controle
judicial
momentos
de ruptura
da ordem
jurídica
no País, é em
possível
compreender
a diferensobre políticas
terreno
em que
a grande
tensão
existentecolonização,
se dá entre eos
ciação
específicapúblicas,
do Brasil,
em relação
a outras
nações
de idêntica
a
2
grandeza
de seus fundamentos
poderes Executivo
e Judiciário . políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
explicações
simplistas
e a apelos em
favor do judicial
abandono
das linhas que
defiOutra
face do fenômeno
do ativismo
é materializada
na sempre
tensão entre
niram
a
construção
de
nosso
Estado
de
Direito.
controle de constitucionalidade e regra da maioria, questão extremamente relevante
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
do Estado brasileiro conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a
Advogado (USP), Procurador Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo, especialista em Administração Pública (Escola Superior do TCM-SP), especialista em Direito Municipal (Uniasselvi), mestrando em
1
Ciência
(USP), Presidente
da Associação
Nacional
Procuradores
Legislativos
Municipais
KELSEN,Política
Hans. Autobiografia
de Hans
Kelsen. Tradução
de dos
Gabriel
Nogueira Dias
e José Ignácio
Coelho–
APROLEGIS,
da Comissão
da Jestaedt.
Advocacia
Pública
da OAB/SP.de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Mendes
Neto.membro
Introdução
de Mathias
Estudo
introdutório
2
Luiz
3. ed. Rio
de Dallari.
Janeiro:“As
Forense,
2012.
p. 72. e o Direito Administrativo”, in “Revista
PorRodrigues
exemplo: Júnior.
Bucci, Maria
Paula
políticas
públicas
2
DIAS TOFFOLI,
José Público”,
Antônio; v.
RODRIGUES
JÚNIOR,
Otávio1996;
Luiz. Grinover,
Estudo introdutório
à terceira
edição
Trimestral
de Direito
13, São Paulo,
Malheiros,
Ada Pellegrini.
“O controle
brasileira.
In. de
KELSEN,
Hans.
Op. cit.
P. XXXV.
jurisdicional
políticas
públicas,
2ª Ed.,
Rio de Janeiro, Forense, 2013, pp. 125 e ss.
1
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nos estudos sobre
sotioflfuncionamento
noC so erbdas
os democracias
sacirótsicontemporâneas.
H-ocidíruJ sSobre
atoNo
tema, em âmbito nacional, a literatura tem apontado uma crescente supremacia do
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
Supremo Tribunal Federal em face do Congresso Nacional3,4.
O artigo está inserido nesse contexto, mas em um campo muito mais
irestrito,
loffoT saque
iD oéinoôda
tnA
ésoJ
judicialização
da competição eleitoral por meio da judicialização
ldas
ared
e
F
l
a
n
u
b
i
r
T
o
m
e
r
p
u
S
o
d
o
r
t
s
iniM
regras eleitorais.
Nesse diapasão, o presente trabalho pretende investigar o comportamento
do STF quando instado a decidir acerca da constitucionalidade das regras sobre
financiamento empresarial de campanhas eleitorais.
ameAo
lborfinal,
P od objetiva-se
oãçacoloC .desvelar
1
quais foram os caminhos percorridos e argumentos utilizados para provocar, por meio
do
mudança
a
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usconstitucionalidade
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ADI 5.394 MC/DF, por sua vez,
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maioria, tão comum em outras cortes. Nesse sentido: “O que ficou claro é que o Supremo não se vê apenas
como uma instituição que pode vetar decisões parlamentares claramente inconstitucionais, mas que pode
comparar a qualidade constitucional das decisões parlamentares com as soluções que a própria Corte venha a imaginar, substituindo as decisões do parlamento caso entenda que as suas são melhores.” Revista
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declarou aJurídico-Históricas
prática inconstitucional. Nada
obstante,
haja vista a argumentação
Notas
sobre
os Conflitos
utilizada no voto condutor e as circunstâncias do julgamento, o acórdão foi mantido
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
no universo de análise.
José Antônio Dias Toffoli
Ministro
do
Supremo
Tribunal Federal
3. Limites decorrentes do universo de análise
Em relação à ADI 1076 – MC, observa-se que o núcleo da controvérsia
constitucional
não do
se Problema
deu em torno da constitucionalidade do financiamento
1. Colocação
empresarial de campanhas eleitorais, sendo o assunto abordado apenas em obter
Kelsen,
seus escritos
que suauma
Teoria
Pura
dictum.Hans
Assim,
não em
é possível
dizer autobiográficos,
que o Colegiadoreconhece
tenha adotado
posição
do
Direito
é
resultante,
em
larga
medida,
de
sua
experiência
como
fiel
servidor
do
firme sobre o tema.
Império Com
Austro-Húngaro,
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
efeito, os argumentos laterais manejados por um ou alguns ministros
quando tomou parte direta de acontecimentos históricos ao assessorar o imperador
não se prestam a descrever uma posição institucional da Corte. Porém, em situações
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
nas quais a controvérsia constitucional pesquisada ainda não foi encarada como
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessonúcleo
do objeto
da ação
a análise
reforços
argumentativos
pode,
al,
o Estado
austríaco,
eraconstitucional,
aparentemente
apenas dos
uma
unidade
jurídica”.1 E, como
ao
menos,
sinalizar
tendências
e
correntes
no
seio
do
Tribunal.
É
com
tal
espírito
que
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
a ADI a1076
MC
deve ser
considerada
objetivos
do artigo.
sobre
vida–do
grande
jurista
do séculopara
XX,os“aquele
Estado
multinacional e multiétnico, que
por tantos
séculos prestou
serviço
contendohistórico,
conflitos
O acórdão
proferido
na ADIgrande
4650/DF
podeà Europa,
ser considerado
econstituindo
sustentandoverdadeiro
a diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a identicaso paradigmático sobre o tema. Nesse diapasão, pareceuficação entre Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
me pertinente abordar algumas questões sensíveis, como (i) as razões invocadas
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
pelos ministros para justificar mudança tão importante nas normas que regem a
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas insticompetição
política, o quemormente
foi exposto
na fundamentação
dos celebrou
votos da 190
maioria,
tuições
jurídico-políticas,
quando
em 2012 o Brasil
anos (ii)
de
a
percepção
que
o
tribunal
possui
quanto
à
sua
própria
legitimidade
para
promover
sua independência política.
tais mudanças,
desaconselhar
a decisão
tomada,
que
A ideia de(iii)
queasorazões
Direitoque
– e poderiam
não o Poder
–, o ordenamento
jurídico
–eo
não
a
Força
–, e ana
norma
– e não a Vontade
do Soberano
–, conformam e modelam o Estado
se desvela
fundamentação
dos votos
da minoria.
brasileiroEm
hárelação
de ser compreendida
sob essenosigno
A despeito
de diversos
ao acórdão proferido
bojohistórico.
da ADI 5394
MC, novamente
o
momentos de ruptura da ordem jurídica no País, é possível compreender a diferenfinanciamento empresarial não está presente como núcleo do objeto da ação, que, em
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
breve resumo, diz respeito à transparência na identificação dos doadores originários
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
5
. Porém,
a argumentação
nos casos em
que o candidato
doação
do partido
explicações
simplistas
e a apelosrecebe
em favor
do abandono
das
linhas que
sempre defiutilizada
em
alguns
momentos,
outra
vez
em
obter
dictum,
indica
um
sentido mais
niram a construção de nosso Estado de Direito.
coerente
a linha
pela minoria
na ADI
4650/DF,
As com
reflexões
emargumentativa
torno do queadotada
poderíamos
chamar vencida
de particular
constituição
do
Estado
conduzeminteressantes,
ao estabelecimento
de duas
centrais:
a) a
o que
podebrasileiro
ensejar cogitações
sendo certo
quepremissas
tais argumentos
devem
ser interpretados com as mesmas ressalvas atinentes à ADI 1076 MC.
Em face de tais ressalvas, especialmente das limitações impostas pela
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
5 DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
Isto é, a regra tornava impossível identificar o liame entre aquele que fez a doação ao partido e o candibrasileira.
In. final
KELSEN,
Hans. recebeu
Op. cit. os
P. XXXV.
dato que, no
da cadeia,
recursos.
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uma evolução cronológica da jurisprudência. Nada obstante, a análise da ADI 4650 –
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
DF pode ser complementada pelos outros dois julgados.
Isto posto, a opção de trabalhar com os três acórdãos se justifica na medida
iem
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iD oinôtnao
A émenos,
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julgamento da ADI 4650 – DF.
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a comparação do texto legal com o paradigma de constitucionalidade.
Federativos e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
4.3.3 ADI 5394 MC/DF

José Antônio Dias Toffoli
Ministro do Supremo Tribunal Federal
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As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
do
Estado
brasileiro conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a
22
Aquele que dou o dinheiro ao partido político.
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afirmação de seu próprio papel
institucional,
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Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instituições jurídico-políticas, mormente quando em 2012 o Brasil celebrou 190 anos de
sua independência política.
A ideia de que o Direito – e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
Força –, e a norma – e não a Vontade do Soberano –, conformam e modelam o Estado
brasileiro há de ser compreendida sob esse signo histórico. A despeito de diversos
momentos de ruptura da ordem jurídica no País, é possível compreender a diferenciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre definiram a construção de nosso Estado de Direito.
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
do Estado brasileiro conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a
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KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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Audiências
Públicas na
Cidade
de São Paulo:
Notas
Jurídico-Históricas
sobre
os Conflitos
Comentários
Sobre o Projetono
deEstado
Lei nº 433/2014
Federativos
e Patrimonialismo
Brasileiro
1
Gustavo
Oliveira
José Justino
Antôniode
Dias
Toffoli•
2
Telma
Rocha
Lisowski
••
Ministro do Supremo Tribunal Federal

1. Introdução
1. Colocação do Problema
O presente artigo discorrerá sobre o Projeto de Lei nº 433/2014, em trâmite
Hans Kelsen, em seus escritos autobiográficos, reconhece que sua Teoria Pura
na Direito
Câmaraé Municipal
Paulo,
de de
autoria
do Vereador
Andrea
Matarazzo,
do
resultante, de
emSão
larga
medida,
sua experiência
como
fiel servidor
do
que “dispõe
sobre o procedimento
a ser adotado
a realizaçãoda
de Iaudiências
públicas
Império
Austro-Húngaro,
especialmente
apóspara
a deflagração
Guerra Mundial,
no âmbito
dos Poderes
Executivo
e Legislativo do históricos
Município ao
de São
Paulo”.o Como
será
quando
tomou
parte direta
de acontecimentos
assessorar
imperador
Carlos.
Ele
afirmou
textualmente
que
talvez
“tenha
chegado
a
essa
visão
porque
o
demonstrado, trata-se de proposta significativamente inovadora, que pretende
Estado
que mea participação
era mais próximo
e que
eu conhecia
melhor
por experiência
pessoregulamentar
popular
através
de audiências
públicas
nos mais diversos
1
E,
como
al,
o
Estado
austríaco,
era
aparentemente
apenas
uma
unidade
jurídica”.
órgãos municipais, trazendo maior efetividade e legitimidade para o próprio instituto
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
e para as políticas públicas que dele resultarem.
sobre a vida do grande jurista do século XX, “aquele Estado multinacional e multiParapor
iniciar
a análise
do temagrande
proposto,
seráà Europa,
feita uma
breve exposição
étnico, que
tantos
séculos prestou
serviço
contendo
conflitos
sobre
o
estado
da
arte,
destacando-se
os
principais
diplomas
normativos
que
e sustentando a diversidade de seus povos, era também o modelo real para a identimencionam
regulam
as audiências
determinados
setores,aobem
como
ficação
entreou
Estado
e direito,
mas nãopúblicas
porque oem
primeiro
se sobreporia
último,
e
2
sim
porque
o
último
daria
substância
ao
primeiro”.
as principais características do instituto e sua interpretação doutrinária. Em seguida,
Essa perspectiva
é extremamente
útil à compreensão
Brasil
e de suas instiserão abordados
os elementos
que justificam
a propositura,do
que
se fundamenta
em
tuições
jurídico-políticas,
mormente
quando
em
2012
o
Brasil
celebrou
190
anos
de
dispositivo expresso da Lei Orgânica Municipal, a saber, art. 9º, inciso III. Por fim,
sua independência política.
serão comentados os principais dispositivos do projeto, acerca dos princípios que
A ideia de que o Direito – e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
regerão
audiências
públicas,–, direitos
dos ecidadãos,
de
Força
–, eoaprocedimento
norma – e não das
a Vontade
do Soberano
conformam
modelamforma
o Estado
convocação,
publicidade
e
transparência
de
informações,
forma
de
apreciação
da
brasileiro há de ser compreendida sob esse signo histórico. A despeito de diversos
autoridade responsável,
momentos
de ruptura daetc.
ordem jurídica no País, é possível compreender a diferenciação específica
do
Brasil,
em relaçãodestacar
a outrasa nações
de idêntica
ea
Ao final, espera-se conseguir
importância
de quecolonização,
o PL 433/2014
grandeza
de seus
fundamentos
políticos.
Maisavanço
ainda, na
evita-se
o recurso
retórico a
seja aprovado,
pois
significará um
relevante
temática
da participação
explicações
simplistas
e
a
apelos
em
favor
do
abandono
das
linhas
que
sempre
defipopular no âmbito do Município de São Paulo.
niram a construção de nosso Estado de Direito.
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
do Estado brasileiro conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a
1
• Professor de Direito Administrativo na Universidade de São Paulo. Pós-Doutor em Direito pela Universidade de Coimbra e pelo Max-Planck-Institut (Hamburgo). Coordenador do Núcleo de Estudos de Direito
1
Administrativo
(NEPAD)
daKelsen.
Universidade
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Ex-Procurador
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Justino
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Neto.
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Jestaedt.
Estudo introdutório
de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
2
Luiz
Rodrigues
Júnior. 3. ed.
Rio
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p. 72.
•• Mestre
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pela2012.
Universidade
de São Paulo. Especialista em Direito
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Constitucional
e Processo
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Administração Pública
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A democracia é um processo de afirmação do povo e garantia dos direitos
ifundamentais,
loffoT saiD oinôque
tnA está
ésoJ em constante evolução conforme são conquistados os
lmecanismos
aredeF lanubassecuratórios
irT omerpuS odo
d oprincípio
rtsiniM participativo, caracterizado pela participação
direta e pessoal do povo na formação dos atos de governo. A Constituição Federal
de 1988 cumpriu devidamente o seu papel de consolidar a cidadania por meio da
instituição do Estado Democrático de Direito e consequente previsão de diversos
amelborP od oãçacoloC .1
instrumentos aptos a garantir a democracia participativa, entre eles, o referendo,
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uq epopular
cehnocer, ,que
socfivêm
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de informações diretamente do povo é uma das formas mais legítimas e eficientes de
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
subsidiar a ação estatal e torná-la mais responsiva às necessidades da população.
ed sona 091 uorbelec lisarB o 2102 me odnauq etnemrom ,sacitílop-ocidíruj seõçiut
Nesse contexto, as audiências públicas, lado a lado com os conselhos de
.acitílop aicnêdnepedni aus
políticas
da
a oãn e – públicas,
ocidíruj odestacam-se
tnemanedro como
o ,– reum
doP importante
o oãn e – otinstrumento
ieriD o euq ede
d aiexercício
edi A
democracia
deasetores
o
datsE o maparticipativa,
ledom e mammerecendo
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areboS opor
d edparte
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oãn e –públicos
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seoaperfeiçoamento
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A .ocirótspara
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a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
Administração Pública antes mesmo da promulgação da Constituição Federal de
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
1988, é inegável a propulsão ocasionada pela nova ordem constitucional nessa
.otieriD ed odatsE osson ed oãçurtsnoc a marin
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Para a elaboração deste item, os autores agradecem o inestimável apoio da pesquisa realizada por Carolina
Filipini Ferreira, advogada no escritório Justino de Oliveira Advogados.
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hleEditores,
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temática, dada
a real intenção da nova sobre
Carta de os
trazer
o cidadão para o epicentro
Notas
Jurídico-Históricas
Conflitos
do poder político. Assim, afora a colocação do povo como o fundamento do poder
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
ao afirmar, de modo eminentemente principiológico, que todo o poder emana do povo
(art. 1º, parágrafo único, CF/88), a Constituição Federal prevê um exemplo concreto
José
de participação popular direta, ao estruturar o Sistema Único
deAntônio
Saúde. Dias Toffoli
Ministro
do
Supremo
Tribunal
O art. 198 da Carta Magna colocou como uma das diretrizes
das Federal
ações e
serviços públicos de saúde a participação da comunidade (art. 198, inciso III, CF/88).
Essa participação veio a ser consagrada pelo §3º do art. 77 do Ato das Disposições
Constitucionais
Transitórias,
incluído pela Emenda Constitucional nº 29/2000, que
1. Colocação
do Problema
assim dispõe: “Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às
ações e Hans
serviços
públicos
saúde
e os transferidos
pela União
para a mesma
finalidade
Kelsen,
emdeseus
escritos
autobiográficos,
reconhece
que sua
Teoria serão
Pura
do
Direitopor
é resultante,
em de
larga
medida,
de acompanhado
sua experiência
como fielpor
servidor
do
aplicados
meio de Fundo
Saúde
que será
e fiscalizado
Conselho
Império
Austro-Húngaro,
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal”. O dispositivo
quando
direta de acontecimentos
históricos
ao instituídos
assessorar opela
imperador
conferiutomou
status parte
constitucional
aos Conselhos de
Saúde já
Lei nº
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
8.080/90, demonstrando a relevância da inclusão do cidadão na gestão de políticas
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessopúblicas
nessa
área, especialmente
na fiscalização
utilização
recursos1 públicos.
E, como
al,
o Estado
austríaco,
era aparentemente
apenas da
uma
unidadedejurídica”.
Afora
a
saúde,
ao
texto
original
da
Constituição
Federal
também
foi acrescida
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro
romance
a previsão
dado
participação
de Conselhos
Política
Cultural
estrutura do eSistema
sobre
a vida
grande jurista
do século de
XX,
“aquele
Estado na
multinacional
multiétnico,
que
tantos(art.
séculos
prestou
grande
Nacional
depor
Cultura
216-A,
§2º, inciso
II,serviço
CF/88),à oEuropa,
que foicontendo
feito por conflitos
meio da
eEmenda
sustentando
a diversidade
dede
seus
povos, era também o modelo real para a identiConstitucional
nº 71
2012.
ficação entre
Estado
e
direito,
mas
não
porque
o primeiro
se sobreporia
ao último,
e
No âmbito do Estado de São
Paulo,
a Constituição
Estadual
prevê
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
expressamente a participação popular por meio de audiências públicas (na área
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiambiental
e outras áreas mormente
temáticas das
comissões
da oassembleia
legislativa)
e dos
tuições
jurídico-políticas,
quando
em 2012
Brasil celebrou
190 anos
de
conselhos
de
políticas
públicas
(nas
áreas
de
saúde
e
educação),
assim
dispondo:
sua independência política.
A ideia de que o Direito – e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
Força –, e a norma – e não a Vontade do Soberano –, conformam e modelam o Estado
Audiências Públicas
brasileiro há de ser compreendida sob esse signo histórico. A despeito de diversos
momentos de ruptura da ordem
País, é possível
compreender
a diferenArtigo jurídica
13 - AnoAssembleia
Legislativa
terá Comissões
ciação específica do Brasil,permanentes
em relação ae temporárias,
outras naçõesnadeforma
idêntica
colonização,
ea
e com as atribuições
grandeza de seus fundamentos
políticos.
Mais ainda,
evita-se o recurso retórico a
previstas
no Regimento
Interno.
explicações simplistas e a §apelos
favor doem
abandono
das linhas
quecompetência,
sempre defi1º - Àsem
comissões,
razão da matéria
de sua
cabe:
niram a construção de nosso
Estado de Direito.
6 - realizar
públicas
ou fora constituição
da sede do
As reflexões em torno
do queaudiências
poderíamos
chamardentro
de particular
Poderao
Legislativo
do Estado brasileiro conduzem
estabelecimento de duas premissas centrais: a) a
Artigo 192 - A execução de obras, atividades, processos
produtivos e empreendimentos e a exploração de recursos
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de
Hans Kelsen.
Tradução de
Gabriel Nogueira
Dias
e Josépúblico,
Ignácio Coelho
naturais
de qualquer
espécie,
quer pelo
setor
quer
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
pelo
privado,
serão
admitidas
se
houver
resguardo
do
meio
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
ambiente ecologicamente
equilibrado.
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES
JÚNIOR, Otávio Luiz.
Estudo introdutório à terceira edição

brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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significativa degradação do meio ambiente, será sempre
precedida, conforme critérios que a legislação especificar,
iloffoT saiD oinôtnA ésoJ da aprovação do Estudo Prévio de Impacto Ambiental
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ortsiniM relatório a que se dará prévia publicidade,
respectivo
garantida a realização de audiências públicas.
Conselhos de políticas públicas
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ed sona 091 uorbelec lisarB o 2102 me odnauq etnemrom ,sacitílop-ocidíruj seõçiut
políticas públicas tanto em nível federal quanto estadual, o que certamente tem
.acitílop aicnêdnepedni aus
alta
daoãparticipação
a
oãnrelevância,
e – ocidíruéj ocerto
tnemaque
nedrao efetivação
o ,– redoP o
n e – otieriDpopular
o euq edpor
aiedesse
i A meio
ainda
esbarra
em
muitos
problemas
e
desafios,
não
se
tratando
atualmente
odatsE o maledom e mamrofnoc ,– onareboS od edatnoV a oãn e – amron a e ,–de
açum
roF
bom
sinstrumento
osrevid ed ocom
tiepsum
ed A
.ocinível
rótsihdeoeficiência.
ngis esse bConforme
os adidneecoloca
rpmocCarla
res eBronzo
d áh orLadeira
ielisarb
-CARNEIRO,
nerefid a redespecificamente
neerpmoc levísssobre
op é ,sos
íaPconselhos
on acidírmunicipais,
uj medro ad mas
arutp
ur ed soaplicável
tnemom
também
a
e
,
o
ã
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a
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n
o
l
o
c
a
c
i
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n
ê
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e
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e oãçaic
aos estaduais e federais:
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
-fied erpmes euq sahnil saOs
d odesafios
nodnabapara
od roque
vaf os
meconselhos
solepa a e sejam
satsilpm
seõçoaccanal
ilpxe
deisfato
.otide
eriD
ed demanda
odatsE ossorganizada
on ed oãçurtda
sno
c a marin
de expressão
uma
sociedade,
oãçiutitsnoc ralucitrap ed ratuando
amahc socomo
maíredmecanismos
op euq od on
t me seõxefler (controle
sA
deroaccountability
a )a :siartnec sassimerp sapúblico
ud ed otsobre
nemicealebação
atse odo
a mEstado)
ezudnoc eoride
elisaparticipação
rb odatsE od
cidadã, estão ainda longe de ser superados para a
grande maioria dos conselhos municipais. (...) Entre as
potencialidades dos conselhos e a sua efetividade na
ohleoC oicángI ésoJ e saiD arieugoN leirbaG ed oãçudarT .nesleK snaH ed afiargoibotuA .snaH ,NESLEK 1
ei ocontrole
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oJ ed oirótudortn
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M ed oãçudohá
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edneM
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que os conselhos
efetivem
seu papel, corroborando as
Notas Jurídico-Históricas
sobre
os Conflitos
tensões entre a dimensão formal e legal e a atuação
Federativos e Patrimonialismo
efetiva dos conselhos. no Estado Brasileiro
7

Sobre esse tema, merece menção a recente polêmica
gerada
pelaDias
publicação
José
Antônio
Toffoli
do Decreto nº 8.249/2014 da Presidência da
República,
que institui
a Federal
Política
Ministro
do Supremo
Tribunal
Nacional de Participação Social e o Sistema Nacional de Participação Social, na
tentativa de propiciar maior institucionalização da participação popular nas ações
do Poder Executivo. O decreto causou grande mal estar no Congresso Nacional e foi
Colocação
do conflito
Problema
motivo1.de
significativo
institucional, pois foi considerado por boa parte dos
congressistas da oposição como uma invasão da competência do Poder Legislativo8.
Hans Kelsen, em seus escritos autobiográficos, reconhece que sua Teoria Pura
Dessa
polêmica resultou
aprovação,
na Câmara
dos Deputados,
do Projeto
do Direito
é resultante,
em largaamedida,
de sua
experiência
como fiel servidor
do
de
Decreto
Legislativo
1.491/2014,
que
susta
os
efeitos
do
Decreto
nº
8.249/2014,
por
Império Austro-Húngaro, especialmente após a deflagração da I Guerra Mundial,
suposta extrapolação
competências
presidenciais
previstas
no art. 84,oincisos
IV e
quando
tomou parte das
direta
de acontecimentos
históricos
ao assessorar
imperador
Carlos.
Ele
afirmou
textualmente
que
talvez
“tenha
chegado
a
essa
visão
porque
o
VI da Constituição Federal. O projeto agora se encontra na Comissão de Constituição
Estado
que
era mais
próximo
e queque
eu conhecia
melhor
por experiência pessoe Justiça
dome
Senado
Federal.
Nota-se
a tentativa
de institucionalização
dos
1
E,
como
al,
o
Estado
austríaco,
era
aparentemente
apenas
uma
unidade
jurídica”.
Conselhos de políticas públicas, antes de ser trabalhado dialogicamente pelos
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
poderes da República em prol da efetivação de um direito dos cidadãos, acabou
sobre a vida do grande jurista do século XX, “aquele Estado multinacional e multisendo mais um motivo de disputas e de paralização da ação governamental.
étnico, que por tantos séculos prestou grande serviço à Europa, contendo conflitos
No Estado
de São Paulo,
tentativa
de criação
de uma
política
e sustentando
a diversidade
de seusapovos,
era também
o modelo
real
para a similar
identiàquela instituída
pelo
Decretomas
nº não
8.249/2014
teve melhor
Em
ficação
entre Estado
e direito,
porque otambém
primeironão
se sobreporia
ao sorte.
último,
e
2
sim
porque
o
último
daria
substância
ao
primeiro”.
03 de dezembro de 2014, a Assembleia Legislativa aprovou o PL 1073/2014, que
Essa
útil à compreensão
do Brasilde
e de
suas instiautoriza
o perspectiva
Governadoré extremamente
do Estado a instituir
a Política Estadual
Participação
tuições
jurídico-políticas,
mormente
quando
em
2012
o
Brasil
celebrou
190
anos de
Social e o Sistema Estadual de Participação Social. Embora se tratasse apenas
de
sua independência política.
uma autorização, o Governador vetou integralmente o projeto, afirmando que “a
A ideia de que o Direito – e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
decisão sobre adotar, e em que momento, providências dessa espécie é reservada ao Chefe
Força –, e a norma – e não a Vontade do Soberano –, conformam e modelam o Estado
do Executivo,
corolário
do exercício
competência
privativaAque
lhe é outorgada
pela
brasileiro
há como
de ser
compreendida
sobdaesse
signo histórico.
despeito
de diversos
9
ordem constitucional
para
Administração”
aí maiscompreender
uma celeumaa diferencausada
momentos
de ruptura
da dirigir
ordema jurídica
no País,. éEis
possível
ciação
específica
Brasil, de
emnormatização
relação a outras
nações de idêntica
ea
no ensejo
de umado
proposta
da participação
popular,colonização,
demonstrando
grandeza
de seus fundamentos
políticos.
ainda,
recurso –retórico
a
que, infelizmente,
o Governo do
Estado –Mais
assim
comoevita-se
a Uniãoo Federal
não está
explicações
simplistas
e
a
apelos
em
favor
do
abandono
das
linhas
que
sempre
deficonseguindo encontrar um caminho adequado para o tratamento da matéria.
niram a construção de nosso Estado de Direito.
Nesse cenário de ampla disputa envolvendo a questão dos conselhos,
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
do Estado brasileiro conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a
7
CARNEIRO, Carla Bronzo Ladeira. “Conselhos de políticas públicas: desafios para sua institucionalização.”
In: Revista
AdministraçãodePública
(2002):
277-292.
KELSEN,
Hans. de
Autobiografia
Hans 36.2
Kelsen.
Tradução
de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
8
“RenanNeto.
criticaIntrodução
Dilma e ataca
conselhos
populares
e regulação
da mídia”.
Folha
de São
Paulo,
10 de
junho
Mendes
de Mathias
Jestaedt.
Estudo
introdutório
de José
Antônio
Dias
Toffoli
e Otávio
Luiz
Rodrigues
Júnior.em:
3. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
de 2014.
Disponível
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1468177-renan-critica-dilma-e-a2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Último
Otávio acesso
Luiz. Estudo
introdutório à terceira edição
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em 03/09/15.
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brasileira.
In.de
KELSEN,
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Op. cit.do
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151/2014,
Governador do Estado de São Paulo, de 19 de dezembro de 2014.
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as audiências spúblicas
despontam
como
otiflno
C so erb
os suma
aciralternativa
ótsiH-ocimportante
idíruJ sapara
toNo
envolvimento do cidadão nas decisões sobre a estruturação, implementação e
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
controle de políticas públicas, alternativa essa até mesmo mais inclusiva que a
solução oferecida pelos conselhos, em razão da livre participação e desnecessidade de
ieleição
loffoT sde
aiDmembros
oinôtnA para
ésoJ participarem das audiências. A Lei Orgânica do Município
lde
areSão
deFPaulo
lanubjáirtransparece
T omerpuS oessa
d orpercepção
tsiniM
ao conferir significativo peso às audiências
públicas, disciplinando a matéria de forma exemplar.
São diversas as passagens em que a Lei Orgânica prevê a realização
de audiências públicas: ao tratar das competências
comissões
da
amelbdas
orP o
d oãçacolo
C .Câmara
1
Municipal (art. 32, §2º, inciso VIII); ao disciplinar a tramitação de projeto de lei
sobre
e plano
a
ruP aideterminadas
roeT aus euq ematérias,
cehnocer ,como
socfiárgplano
oibotudiretor,
a sotircszoneamento
e sues me ,neurbano
sleK snaH
o
d rodivresde
lefi
omoc aicnê(art.
irepx41);
e auao
s edispor
d ,adidsobre
em agoraprograma
l me ,etnade
tlumetas
ser é ode
tiergestão
iD od
municipal
zoneamento
,do
laid
n
u
M
a
r
r
e
u
G
I
a
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ã
ç
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r
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e
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s
ó
p
a
e
t
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r
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n
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H
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r
t
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A
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i
r
épmI
Prefeito Municipal (art. 69-A, §2º); ao tratar da gestão do Sistema Único de Saúde
rno
odMunicípio
arepmi o ra(art.
rosse217);
ssa oaentre
sociroutras.
ótsih sotnemicetnoca ed aterid etrap uomot odnauq
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
Um ponto de grande interesse é o tratamento igualitário conferido pela Lei
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
Orgânica
o
moc ,E 1.do
”acMunicípio
idíruj edadide
nuSão
amuPaulo
sanepàsa audiências
etnemetnerpúblicas
apa are ,orealizadas
caírtsua ono
datsâmbito
E o ,la
do
Poder
Executivo
e
do
Poder
Legislativo,
conforme
disposição
de
seu
9º,
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropo a sart.
omev
it
“A
-inciso
itlum III:
e lan
oilei
candisporá
itlum osobre:
datsE (...)
eleuIII
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X olucés od popular
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dnaaudiências
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que devem
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m
,
o
t
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e
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i
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t
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e
r
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dos interesses e das necessidades
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
da população.
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
ed sona Essa
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orbelec litende
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idíque
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participação
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habitualmente
Foi
Poder
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osrevigestor
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psed A .de
ociparticipação,
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esse booque
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oc Congresso
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a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
Nesse sentido, a solução encontrada pela Lei Orgânica do Município de São Paulo,
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
incentivando a realização de audiências públicas em ambas as esferas de poder e
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
determinando que o tratamento dado
leied
ordinária
.opela
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odatsE oseja
ssonigualitário,
ed oãçurtstem
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pública,
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três Poderes
do Estado brasileiro podesobre
ser extraída
Notas
Jurídico-Históricas
os diretamente
Conflitosda Constituição
Federal, como uma concretização da democracia participativa (art. 1º, parágrafo
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
único, CF/88: Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos
ou diretamente, nos termos desta Constituição) e dos princípios da Administração
JosédeAntônio
Toffoli
Pública (Art. 37, CF/88: A administração pública direta e indireta
qualquerDias
dos Poderes
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), que visam conferir
maior legitimidade ao exercício do poder10.
essa fundamentação
1.Afora
Colocação
do Problema principiológica, a Carta Magna também previu
expressamente a realização de audiências públicas, dispondo em seu art. 58, §2º,
inciso Hans
II, acerca
daem
competência
comissões permanentes
e temporárias
do
Kelsen,
seus escritosdas
autobiográficos,
reconhece que
sua Teoria Pura
do
Direito Nacional
é resultante,
emrespectivas
larga medida,
depara
suarealizarem
experiência
como fielpúblicas
servidorcom
do
Congresso
ou das
Casas
audiências
Império
especialmente
após assim,
a deflagração
da I Guerra
Mundial,
entidadesAustro-Húngaro,
da sociedade civil.
É relevante notar,
a preocupação
do constituinte
quando
tomou
parte
direta
de
acontecimentos
históricos
ao
assessorar
o
imperador
em incluir esse instrumento de participação popular na nova ordem constitucional,
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
especialmente considerando que antes disso o instituto não encontrava sequer
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoprevisão
legal,
mas eraera
previsto
apenas em
norma
infralegal,
na
al,
o Estado
austríaco,
aparentemente
apenas
uma
unidade especificamente
jurídica”.1 E, como
Resolução
CONAMA
n.º
009/87.
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
Apósdoa grande
promulgação
da século
Constituição
Federal,
sobreveio
a previsão
legal
sobre a vida
jurista do
XX, “aquele
Estado
multinacional
e multiétnico,
tantos séculos
prestou
grande
serviçodenominada
à Europa, contendo
conflitos
expressaque
daspor
audiências
públicas
pela Lei
nº 8.666/93,
Lei de Licitações,
eque
sustentando
a diversidade
de seus
povos,
era também
o modelo
paraestimado
a identiem seu artigo
39 estabeleceu
a regra
segundo
a qual “sempre
quereal
o valor
ficação
entre
Estado
e
direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao
último,
e
para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas, for
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
superior a 100 (cem) vezes o limite previsto no artigo 23, I, c, desta lei, o processo
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instilicitatório
será iniciado, obrigatoriamente,
com
pública”.190 anos de
tuições
jurídico-políticas,
mormente quando
emuma
2012audiência
o Brasil celebrou
Sem
retirar
a
importância
da
previsão
do
instituto
na
Lei de Licitações, as
sua independência política.
audiências
públicas
a edição da jurídico
Lei nº 9.784/99,
A ideia
de queganharam
o Direito –nova
e nãodimensão
o Poder –,com
o ordenamento
– e não a
Força
–, e a como
normaLei
– ede
não
a Vontade
do Soberano –,
conformam
e modelam
o Estado
conhecida
Processo
Administrativo,
que
preceituou
o regime legal
das
11 de ser compreendida sob esse signo histórico. A despeito de diversos
brasileiro
há
audiências ao determinar que “antes da tomada decisão, a juízo da autoridade,
momentos
de ruptura
ordem poderá
jurídicaser
norealizada
País, é possível
compreender
a diferendiante da relevância
dada
questão,
audiência
pública para
debates
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
sobre a matéria do processo”. De fato, a Lei do Processo Administrativo serve como
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
um significativo fundamento legal, que impulsionou o tratamento expresso das
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defiaudiências
públicas por
outrosEstado
diplomas
legais. Isto se deu em razão da generalidade
niram
a construção
de nosso
de Direito.
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
do Estado brasileiro conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a
Nesse sentido, acerca da fundamentação das audiências públicas no âmbito do processo administrativo,
manifestamo-nos em outra oportunidade: “a realização de audiências públicas nos processos administrati1
vos
vem deHans.
encontro
com o postulado
de Kelsen.
legitimidade
de poder,
inerente
ao Estado
democrático.
KELSEN,
Autobiografia
de Hans
Tradução
de Gabriel
Nogueira
Diasdee direito
José Ignácio
Coelho
Está relacionada
com a aplicação
dos Jestaedt.
princípios
previstos
no art. 37,
da Constituição
da eRepúbliMendes
Neto. Introdução
de Mathias
Estudo
introdutório
de caput,
José Antônio
Dias Toffoli
Otávio
Luiz
Rodrigues Júnior.
3. ed.
Rio de
Forense, 2012.
p. 72.
ca”. OLIVEIRA,
Gustavo
Justino
de.Janeiro:
“As Audiências
Públicas
e o Processo Administrativo Brasileiro”. In:
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES
JÚNIOR, Democrático.
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respostas na
própria lei, como a conceituação
audiências
públicas, a discussão
Notas
Jurídico-Históricas
sobredasos
Conflitos
sobre a sua finalidade, obrigatoriedade ou faculdade, e o significado da processualidade
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
nesse contexto.
É compreensível, a propósito, que a discussão sobre as audiências públicas
Joséda
Antônio
Dias Toffoli
tenha crescido qualitativa e quantitativamente a partir
sua inclusão
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Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
âmbito do processo administrativo, que constitui o palco mais adequado para o
desenvolvimento da participação popular na gestão da coisa pública. Pertinente a
conclusão de Fábio Gomes dos SANTOS:

1. Colocação do Problema
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reconhece
que suaestatal
Teoria seria
Pura
administrativo.
Sem processo
o poder
do Direito é resultante, em
larga
medida,
de
sua
experiência
como
fiel
servidor
do
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al, o Estado austríaco, era aparentemente apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
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Efetividade das audiênciassobre
públicasos
no cenário
atual
Notas2.2.
Jurídico-Históricas
Conflitos
Federativos
ejurídico
Patrimonialismo
noque
Estado
Brasileiro
O arcabouço
apresentado demonstra
a utilização
das audiências
públicas é prevista na formulação de políticas de infraestrutura, na regulação de
atividades econômicas relevantes, na condução de inquéritos
civis de
interesse
José Antônio
Dias
Toffoli
geral, na coleta de subsídios para tomada de
decisões
etc. Ocorre
que
Ministro
do judiciais,
Supremo Tribunal
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tais disposições normativas, em nível legal, limitam-se a prever a realização das
audiências nesses setores, sem especificar qualquer procedimento de como fazê-lo,
o que prejudica o instituto, pois não há como averiguar se na prática as audiências

1. Colocação do Problema

possuem o devido alcance democrático.
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chegado
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Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoConcluiu-se naquele trabalho que a existência de atos normativos com clara
al, o Estado austríaco, era aparentemente apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
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tuições jurídico-políticas, mormente quando em 2012 o Brasil celebrou 190 anos de
Além disso, destaca o estudo que “a atenção a essas normas amplia o
sua independência política.
potencial
de efetividade
ao aumentar
transparência
do processo ejurídico
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niram a construção de nosso Estado de Direito.
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
do Estado brasileiro conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a
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3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
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pág. 15.
2
26DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
FONSECA, Igor Ferraz; OLIVEIRA, Marília Silva de; PEREIRA, Ana Karine; REZENDE, Raimer Rodrigues.
brasileira.
In. 16.
KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
Op. cit., pág.
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MunicípioJurídico-Históricas
de São Paulo, que estabelece,sobre
em seu art.
inciso III, que “a lei disporá
Notas
os9º,Conflitos
sobre (...): a participação popular nas audiências públicas promovidas pelo Legislativo ou
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
pelo Executivo”. É interessante notar a posição ocupada por esse dispositivo na Lei
Orgânica, que, como é sabido, faz as vezes de Constituição do ente municipal30,
José Antônio
Toffoli
tratando da organização dos poderes, do planejamento municipal,
dasDias
principais
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
políticas econômicas e sociais urbanas, etc. A Lei Orgânica, em seu Título II, trata
do Poder Municipal, o qual será exercido pelo povo, por meio de seus representantes
eleitos ou diretamente (art. 5º, caput). Esse título aborda, então, os meios com
que o 1.
povo
pode exercer
os seus poderes e os seus direitos, estando as audiências
Colocação
do Problema
públicas catalogadas como um dos principais instrumentos de participação popular
direta Hans
na formulação
deseus
políticas
públicas.
Essa interpretação
tópica
já demonstra
Kelsen, em
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autobiográficos,
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que sua
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larga
medida, demunicipal
sua experiência
como fielcolocando-o
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importância
que foi dada
pelo
constituinte
a esse instituto,
31 I Guerra Mundial,
Império
Austro-Húngaro,
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lado a lado
com os conselhos
municipais de
políticas
públicasda
.
quando A
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direta
de
acontecimentos
históricos
ao
assessorar
o imperador
própria existência dessa lacuna já representa, por si mesma,
uma
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
justificativa para a propositura do projeto sob análise, visto que, passados mais de
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pesso25 anos
da promulgação
Lei Orgânica, ainda
não
havia
surgido
uma proposta
de
1
E, como
al,
o Estado
austríaco, eradaaparentemente
apenas
uma
unidade
jurídica”.
regulamentação
das
audiências
públicas
no
âmbito
municipal.
É
de
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notar
que
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tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
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um impeditivo
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experiências
bem sucedidas
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a vidaado
jurista doa século
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multinacional
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tantos
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públicasque
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dos àtemas
zoneamento
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eorçamento
sustentando
a
diversidade
de
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também
o
modelo
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para
a
identipúblico e saúde. A existência de uma regulamentação pormenorizada,
ficação
entre
Estado
e
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mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao
último,
e
assim, não foi considerada por alguns gestores e agentes políticos municipais uma
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
condição sine qua non para que se realizassem as audiências.
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiIsso não retira, porém,
a importância
indispensabilidade
do PL nº
433/2014.
tuições jurídico-políticas,
mormente
quandoeem
2012 o Brasil celebrou
190
anos de
Mais
do
que
mera
regulamentação,
o
projeto
é
responsável
por
garantir
direitos
sua independência política.
mínimos
aos de
cidadãos
que pretendam
tomar–,parte
das decisões
sobre –assuntos
A ideia
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– e não o Poder
o ordenamento
jurídico
e não a
Força
e a seu
norma
– e não
a Vontade
do Soberano
–, conformam
e modelam
o Estadoa
locais,–,de
direto
interesse,
estabelecendo
regras
procedimentais
destinadas
brasileiro
há de
ser compreendida
sob esse
signo histórico.
A despeito
de diversos
trazer maior
organização,
transparência
e efetividade
ao processo
de participação
momentos
de
ruptura
da
ordem
jurídica
no
País,
é
possível
compreender
a diferenpopular. Com essa fixação de standards, ainda que possam ser aprofundados
por
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
regulamentação setorial, já será possível realizar um controle de regularidade das
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
audiências, verificando a partir de critérios objetivos se a todos os participantes
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre definiram a construção de nosso Estado de Direito.
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
30
“Em que consiste a Lei Orgânica do Município? Ela nada mais é do que a Constituição Municipal, que
do
Estado
brasileiro conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a
organizará a Administração e a relação entre os órgãos do Executivo e Legislativo, disciplinando a competência legislativa do Município, observadas as peculiaridades locais, bem como sua competência comum,
disposta no art. 23 e sua competência suplementar, disposta no art. 30, inciso II, da Constituição Federal.”
FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Direito Municipal. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
1
Pág.
109. Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
KELSEN,
31
Sobre o
funcionamento
dosMathias
conselhos
de políticas
no Município
de São Paulo,
conferir:
TATAMendes
Neto.
Introdução de
Jestaedt.
Estudopúblicas
introdutório
de José Antônio
Dias Toffoli
e Otávio
Luiz
Rodrigues
3. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2012.
72.
GIBA,
Luciana.Júnior.
“A institucionalização
da participação:
os p.
conselhos
municipais de políticas públicas na
2
DIAS TOFFOLI,
José Antônio;
RODRIGUES
JÚNIOR,
Luiz. Estudo
à terceira
edição
cidade
de São Paulo”.
In: AVRITZER,
Leonardo
(org.). Otávio
A participação
em Sãointrodutório
Paulo. São Paulo:
Editora
da
brasileira.
In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
UNESP, 2004.
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osrevid ed otimotivação,
epsed A .ocoficialidade,
irótsih ongissimplicidade,
esse bos adidgratuidade
neerpmoc reedemais
s ed áhprincípios
orielisarb
-correlatos.
nerefid a rO
edn
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n
a
c
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d
í
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e
d
r
o
a
d
a
r
u
t
p
u
r
e
d
s
o
tnetrazer
mom
arrolamento desses princípios não é apenas figurativo, mas visa
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
parâmetros para a atuação dos agentes públicos no momento de convocação e
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
condução das audiências, bem como para a interpretação dos demais dispositivos
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
do projeto, “impondo características.otao
ieriinstituto
D ed odatparticipativo
sE osson ed oao
ãçucondicionarem
rtsnoc a marin
32
osua
ãçiuoperacionalização”
titsnoc ralucitrap ed. ramahc somaíredop euq od onrot me seõxefler sA
a )a :siarAssim,
tnec sapor
ssim
erp sauda incidência
ed otnemido
celeprincípio
batse oa do
mecontraditório
zudnoc orielinesse
sarb ocontexto
datsE od
exemplo,
significa que a discussão sempre deve privilegiar o oferecimento de argumentos e
contra-argumentos acerca dos diversos aspectos da matéria em discussão, evitando
ohleoC oicángI ésoJ e saiD arieugoN leirbaG ed oãçudarT .nesleK snaH ed afiargoibotuA .snaH ,NESLEK 1
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
.27 .p .2102 ,esneroF :orienaJ ed oiR .de .3 .roinúJ seugirdoR ziuL
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
32
.VXXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEK .nI .arielisarb
SANTOS, Fábio Gomes dos. Op. cit., pág. 37.
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que um assunto
seja abordado sob um sobre
único ângulo.
Já a transparência, princípio
Notas
Jurídico-Históricas
os Conflitos
básico da Administração Pública (art. 37, caput, CF/88), visa garantir que os cidadãos
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
tenham acesso a toda a documentação que se faça necessária à perfeita compreensão
do tema em debate, o que fica evidenciado mais adiante no projeto, no art. 10, §§
José Antônio Dias Toffoli
1º, 2º e 3º.
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
Da análise contextual dos princípios elencados no projeto,
percebe-se
que são claramente influenciados pelos princípios que regem a Administração
Pública (legalidade, transparência, motivação), acrescidos de influxos de princípios
democráticos
(participação
popular, simplicidade, gratuidade) e da lógica da
1. Colocação
do Problema
processualidade33 (contraditório, oficialidade). Essas normas adquirem assim
concretude
significado
específicos,
mostrando desdereconhece
logo a feição
legislador
Hans eKelsen,
em seus
escritos autobiográficos,
queque
sua oTeoria
Pura
do
Direito pretende
é resultante,
em larga
medida, de
sua experiência como fiel servidor do
municipal
conferir
às audiências
públicas.
Império Em
Austro-Húngaro,
após a qual
deflagração
da I eGuerra
Mundial,
seguida, o PL especialmente
433/2014 estabelece
o conceito
o objetivo
das
quando
tomou
parte
direta
de
acontecimentos
históricos
ao
assessorar
o
imperador
audiências públicas. Acerca do conceito, estabelecido pelo art. 4º, é interessante
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
notar que sua estrutura contém uma parte sobre a natureza do instituto (“audiências
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessopúblicas
constituem
instrumentos
participativos
de debate
partir
al,
o Estado
austríaco,
era aparentemente
apenas
uma público,
unidadedesenvolvidas
jurídica”.1 E,a como
do
contraditório
oral,
em
eventos
formais”)
e
uma
sobre
os
propósitos
(“para
diagnóstico,
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
planejamento,
implementação
e controle
de políticas
públicas,
permitindo
aos participantes
sobre
a vida do
grande jurista
do século
XX, “aquele
Estado
multinacional
e multiétnico,
que por tantos
séculos
grande
serviço
à Europa,
conflitos
se manifestarem
e ouvirem
uns prestou
aos outros
durante
a discussão
de contendo
temas de relevância
epública”).
sustentando
a diversidade
de seusuma
povos,
era também
o modelo
real para
identiAssim,
não constituirá
verdadeira
audiência
pública
paraa os
fins
ficação
entre
Estado
e
direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao
último,
e
do projeto um debate público realizado informalmente, ou que não tenha relação
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
com políticas públicas de interesse local, ou ainda que não permita amplo debate e
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiparticipação
dos presentes.
tuições
jurídico-políticas,
mormente quando em 2012 o Brasil celebrou 190 anos de
Entre
os objetivos
sua independência
política.das audiências públicas, o PL 433/2014 deixa bastante
clara aApreocupação
o aperfeiçoamento
das –,
práticas
democráticas
participativas,
ideia de quecom
o Direito
– e não o Poder
o ordenamento
jurídico
– e não a
Força
norma –exercício
e não a Vontade
do Soberano
–, conformam
modelam
o Estado
sendo–,oe apróprio
pelo povo
do poder
que lhe efoi
conferido
pela
brasileiro
há
de
ser
compreendida
sob
esse
signo
histórico.
A
despeito
de
diversos
Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal o principal
momentos
de ruptura da
ordem
jurídica
no País,
possívelcomo
compreender
alvo da concretização
desse
instituto.
Tendo
esseé cenário
ponto dea diferenpartida,
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
o PL 433/2014 objetiva, de um lado, fortalecer a cultura democrática por parte
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
dos cidadãos (art. 4º, §1º: As audiências públicas realizar-se-ão com os objetivos de:
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defiI – propiciar
o exercício
da prática
democrática;
niram
a construção
de nosso
Estado
de Direito.III – propiciar e garantir aos cidadãos
a possibilidade
de encaminhamento
de poderíamos
seus pleitos, chamar
opiniões de
e sugestões)
de outro,
As reflexões
em torno do que
particulare,constituição
do Estado brasileiro conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a
Destacando a importância da processualidade na Administração Pública, assim leciona Odete MEDAUER:
“Realmente
a colaboração
ou participação
dos sujeitos
nodeprocesso
influência
no
KELSEN, Hans.
Autobiografia
de Hans Kelsen.
Tradução
Gabriel administrativo
Nogueira Dias eexerce
José Ignácio
Coelho
teor do resultado
final. Com
o administrado
conhece
melhor a de
Administração;
seu lado,
meMendes
Neto. Introdução
de isso
Mathias
Jestaedt. Estudo
introdutório
José Antônio esta,
Dias de
Toffoli
e Otávio
Luiz
Rodrigues
Júnior.
3. ed. Rio deoferecidos
Janeiro: Forense,
2012. p.
72. melhor as situações e mais se aproxima
diante
fatos, provas
e argumentos
pelos sujeitos,
detecta
2
DIAS
TOFFOLI, José
Antônio; RODRIGUES
JÚNIOR, Otávio
Luiz. Estudo
introdutório
à terceira
edição
dos
administrados,
propiciando
abertura nas muralhas
administrativas.”
MEDAUER,
Odete.
A Processualibrasileira.
In. KELSEN,
Hans. Op.
cit. P. XXXV.
dade no Direito
Administrativo.
2ª Edição.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. Pág. 89.
33
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subsidiar a atuação
própria
sotidafln
oC sAdministração,
o erbos sagarantindo-lhe
cirótsiH-omaior
cidírlegitimidade
uJ satoNe
proximidade com os munícipes (art. 4º, §1º: (...) II – recolher informações com vistas
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
a instruir a atuação administrativa; IV – conferir transparência e controle da atuação
administrativa; V – conferir maior legitimidade à atuação administrativa).
iloffoT sO
aiD
oin
ôtlogo
nA ésapós
oJ a menção aos objetivos das audiências públicas, traz uma
art.
5º,
limportante
aredeF lanuconcretização
birT omerpuS o
d oprincípio
rtsiniM da motivação, arrolado entre os princípios
do
que orientam os procedimentos previstos no PL 433/2014. Dispõe esse artigo
que todas as propostas apresentadas pela população devem ser objeto de análise
e manifestação por parte do Poder Público, de forma
fundamentada,
amelbo
rP od oãçacolotanto
C .1 para
acatá-las quanto para rejeitá-las. A importância de um dispositivo com esse teor é
evidente:
seaà
a
ruP airoeT
usAdministração
euq ecehnocerfosse
,socfidado
árgoibsimplesmente
otua sotircse sudesconsiderar
es me ,nesleKas
snsugestões
aH
o
d rodnas
ivreaudiências,
s lefi omoctratar-se-ia
aicnêirepxde
e aprocedimento
us ed ,adidemmeramente
agral me ,eformal,
tnatlusesem
r é onenhuma
tieriD od
feitas
,relevância
laidnuM aprática.
rreuG I Não
ad oéãisso
çargaoflque
ed asesó
p
a
e
t
n
e
m
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a
i
c
e
p
s
e
,
o
r
a
g
n
ú
H
o
r
t
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u
A
oirépmI
pretende com a regulamentação do instituto,
rmas,
odarmuito
epmi opelo
rarocontrário,
ssessa oa séofazer
cirótscom
ih soque
tnem
i
c
e
t
n
o
c
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e
d
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t
e
r
i
d
e
t
r
a
p
u
o
m
o
t
odnauq
ele seja uma efetiva forma de participação
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
popular na gestão da coisa pública.
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
oírPL
1
omoc ,EAcerca
.”acidda
írujforma
edadide
nu convocação
amu sanepa das
etneaudiências,
metnerapa dispõe
are ,oca
tsu433/2014
a odatsE oque
,la
ela
é
“atribuição
da
autoridade
administrativa
responsável
pelo
tema
em
discussão”
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropo a som(art.
evit
-8º).
itluVislumbra-se,
m e lanoicanipor
tlumexemplo,
odatsE ealecompetência
uqa“ ,XX olude
céssecretárias
od atsirujeesecretários
dnarg od amunicipais
div a erbos
spara
otiflconvocar
noc odnetaudiências
noc ,aporupúblicas
E à oçivrsobre
es edntemas
arg uorelacionados
tserp solucésàssua
otnPasta,
at rop assim
euq ,ocomo
cinté
-de
itngestores
edi a arapdelaedemais
r oledom
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v
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órgãos municipais que tenham maior independênciasuem
erelação
,omitlú
o
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a
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s
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s
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e
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i
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u
q
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p
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s
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t
i
e
r
i
d
e
o
d
a
t
s
E
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e
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cfi
às secretarias, como as sociedades de economia mista e empresas públicas.
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
O ponto de maior interesse do art. 8º está em seu parágrafo único, que coloca uma
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
antes
instauração
do
eforma
d sonade
091participação
uorbelec lisapopular
rB o 2102
me omesmo
dnauq etda
nem
rom ,sacitílo
p-oprocedimento,
cidíruj seõçiut
garantindo a qualquer cidadão ou entidade da sociedade
civil
a
.acitílop aicpossibilidade
nêdnepedni ade
us
solicitar
daanaudiência.
a
oãn e –aoconvocação
cidíruj otnem
edro o ,– reCabe
doP oaooãgestor
n e – oresponsável
tieriD o euqanalisar
ed aiedieAdecidir
o
datsEoopedido,
maledosempre
m e mam
rofnoc ,– onareboS od edatnoV a oãn e – amron a e ,– açroF
sobre
motivadamente.
sosrevidAedpublicidade
otiepsed A .eoctransparência
irótsih ongis esdo
se bprocedimento
os adidneerpmficam
oc res garantidas
ed áh orielipelo
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-art.
nere10,
fid aque
redn
e
e
r
p
m
o
c
l
e
v
í
s
s
o
p
é
,
s
í
a
P
o
n
a
c
i
d
í
r
u
j
m
e
d
r
o
a
d
a
r
u
t
p
u
r
e
d
s
o
t
n
e
m
om
estabelece a necessidade de convocação com antecedência mínima
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
de 15 (quinze) dias, por meio de publicação no Diário Oficial da Cidade, avisos
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
afixados na sede do órgão público responsável pelo tema em discussão e em sites
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
oficiais. O objetivo é permitir que os.ocidadãos
sórtsda
tieriD edtenham
odatsE ociência
sson ednão
oãçu
norealização
c a marin
e
oaãçaudiência,
iutitsnoc ramas
lucitrtambém
ap ed ramda
ahpauta
c somaem
íreddiscussão
op euq ode ode
nrotodos
t me sos
eõxdocumentos
efler sA
a
)a :siartnecnecessárias
sassimerp sàacompreensão
ud ed otnemicdo
eletema,
batse para
oa mque
ezudpossam
noc oriese
lispreparar
arb odatsE
od
informações
para
uma participação efetiva e de qualidade. Daí a determinação, feita pelo §1º, de que
essas informações e documentos sejam disponibilizados em sites oficiais juntamente
o
hleoCa oconvocação,
icángI ésoJ e saiD
arieucomo
goN leirque
baG esejam
d oãçudapresentados
arT .nesleK snaHem
ed aversão
fiargoibimpressa
otuA .snaH no
,NESlocal
LEK 1
com
bem
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
e dia de realização da audiência. .27 .p .2102 ,esneroF :orienaJ ed oiR .de .3 .roinúJ seugirdoR ziuL
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
Dentre as disposições acerca do procedimento
.VXXX .P .tic .pdas
O .snaudiências
aH ,NESLEK .npúblicas,
I .arielisarb
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destaca-se Jurídico-Históricas
o art. 12, §2º, que estabelece sobre
que “a mesa
composta por representantes
Notas
osserá
Conflitos
do Poder Público, especialistas sobre o assunto e representantes da sociedade civil, que se
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
manifestarão sobre o tema em pauta conforme rito previsto na convocação”. A formação
democrática da mesa reflete o espírito do instituto, destinado a propiciar o debate
José Antônio
Dias Toffoli
da forma mais ampla possível e a partir de diversas perspectivas,
sempre
com a
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
participação da sociedade civil, diretamente interessada na condução dos assuntos
públicos locais. O rito a ser seguido será específico para cada audiência, devendo ser
explicitado no momento da convocação, observando-se como critério mínimo que
haja igual
tempo para
1. Colocação
domanifestação
Problema do plenário e da mesa (art. 13, §3º, inciso IV).
Por fim, estabelece o PL 433/2014 que, ao final da audiência, deverá ser
produzido
relatório,
a fim
de que
fiquem registrados
os principais
que
Hansum
Kelsen,
em seus
escritos
autobiográficos,
reconhece
que sua pontos
Teoria Pura
do
Direito
é resultante,
em larga
medida, de
sua experiência
comoparticipantes,
fiel servidor do
foram
debatidos,
bem como
as sugestões
e pleitos
trazidos pelos
os
Império
Austro-Húngaro,
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
quais, nesse momento, deverão ser respondidos pela autoridade convocante (art.
quando
partevem
direta
de reforçar
acontecimentos
ao assessorar
o imperador
14). Essetomou
dispositivo
para
o direitohistóricos
estabelecido
no já mencionado
art.
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
5º, assegurando a eficácia da participação dos cidadãos e garantindo que seu papel
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessonãootenha
meramente
figurativo.
al,
Estadosido
austríaco,
era aparentemente
apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
sobre a vida do grande jurista do século XX, “aquele Estado multinacional e multiétnico, que
por tantos séculos prestou grande serviço à Europa, contendo conflitos
4. Conclusão
e sustentando a diversidade de seus povos, era também o modelo real para a identificação entre Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
Em linhas de conclusão, após uma análise sobre o contexto em que se insere
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
o projeto sob análise e sobre os principais aspectos do texto proposto, de qualidade e
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas institécnica jurídico-políticas,
legislativa inegáveis,
cabe uma
menção
caráter
inovador
do PL
433/2014,
tuições
mormente
quando
emao2012
o Brasil
celebrou
190
anos de
mais
um
fator
a
recomendar
sua
aprovação
e
transformação
em
lei.
sua independência política.
principal
regulamentação
única
A Aideia
de queinovação
o Direitoestá
– eem
nãoestabelecer
o Poder –,uma
o ordenamento
jurídico
– epara
nãoas
a
Força
–, e a norma
– ecom
não aforça
Vontade
doválida
Soberano
–, conformam
e modelam
Estado
audiências
públicas,
de lei,
no âmbito
de todos
os órgãosodo
ente
brasileiro
ser compreendida
sobdeesse
signo histórico.
A despeito
de indireta.
diversos
federado, há
semdedistinção
de se tratar
administração
pública
direta ou
momentos de ruptura da ordem jurídica no País, é possível compreender a diferenA proposta abrange inclusive a possibilidade de extensão desse regulamento ao
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
Poder Legislativo, para o qual as audiências podem ser um excelente instrumento
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
de captaçãosimplistas
dos anseios
opiniões
da população.
Esse das
formato
interessante
por
explicações
e aeapelos
em favor
do abandono
linhasé que
sempre defidois
motivos:
(a)
institui
padrões
mínimos
de
regularidade
para
a
audiência,
que
niram a construção de nosso Estado de Direito.
poderão
complementados
pelas
pela convocação
no
As ser
reflexões
em torno do
queautoridades
poderíamoscompetentes
chamar de particular
constituição
do
Estado brasileiro
conduzem
ao aestabelecimento
de duas premissas
centrais:
a
momento
da divulgação
do rito,
depender das implicações
da matéria
objetoa)de
debate, respeitados sempre o prazo mínimo de antecedência para a convocação e os
critérios de publicidade e transparência dos dados pertinentes; (b) garante direitos
1
KELSEN,
Hans. Autobiografia de os
Hans
Kelsen.
de Gabriel Nogueira
Dias
e José
Coelho
aos
cidadãos-participantes,
quais,
se Tradução
não observados,
poderão
gerar
a Ignácio
nulidade
do
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Luiz
Rodrigues Júnior.
3. ed. Rio de Janeiro:
2012. p.de
72.nova convocação.
procedimento
e, eventualmente,
a Forense,
necessidade
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
A
proposta
de
que
a
regulamentação
seja
feita por meio de lei, e não apenas
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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através de normas
infralegais,
normalmente
dá-o
na
prática
sotifl
noC socomo
erbo
s sacirótse
siH
cid
íruJ brasileira,
satoN
representa um diferencial do PL 433/2014. De fato, a existência de uma lei em sentido
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
estrito sobre o tema, de caráter genérico, tende tanto a incentivar a realização de
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sobre a vida do grande jurista do século XX, “aquele Estado multinacional e multiétnico, que por tantos séculos prestou grande serviço à Europa, contendo conflitos
e sustentando a diversidade de seus povos, era também o modelo real para a identificação entre Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instituições jurídico-políticas, mormente quando em 2012 o Brasil celebrou 190 anos de
sua independência política.
A ideia de que o Direito – e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
Força –, e a norma – e não a Vontade do Soberano –, conformam e modelam o Estado
brasileiro há de ser compreendida sob esse signo histórico. A despeito de diversos
momentos de ruptura da ordem jurídica no País, é possível compreender a diferenciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre definiram a construção de nosso Estado de Direito.
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
do Estado brasileiro conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a

1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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1. Colocação do Problema
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o
Relatório sobre programa, conteúdos e métodos de um curso de teoria da legislação, p. 407 e 408.
5
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Relatório sobre programa, conteúdos e métodos de um curso
legislação,
p.SL408.

44
3
1

01:90:61 3102/11/8

oluaP oãS ed lapicinuM aramâC ad airodarucorP atsiveR

31 ddni.oloim 75011

resultadosJurídico-Históricas
postos incisivamente em relevo
por Pestalozza:
‘As Universidades têm
Notas
sobre
os Conflitos
produzido até aqui aplicadores do direito (...), mas não «fazedores» do direito (...)’” .
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
A produção jurídica constitui, pois, terreno tremendamente fértil e
6

auspicioso para atuação institucional da Advocacia Pública do século XXI, que pode
Josédesempenhada
Antônio Dias Toffoli
e deve conduzir a uma mudança de paradigma na função
pelos
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
Advogados Públicos: de intérpretes a partícipes da elaboração de leis e atos normativos
qualitativamente bons e melhor ajustados aos estalões de juridicidade.
A presente investigação objetiva demonstrar que a efetiva participação
da Advocacia
Pública
processo de formação das normas jurídicas sob o prisma
1. Colocação
dono
Problema
técnico pode constituir notável fator de aperfeiçoamento do Estado Democrático de
DireitoHans
brasileiro.
Kelsen, em seus escritos autobiográficos, reconhece que sua Teoria Pura
do Direito é resultante, em larga medida, de sua experiência como fiel servidor do
Império Austro-Húngaro, especialmente após a deflagração da I Guerra Mundial,
quando tomou parte direta de acontecimentos históricos ao assessorar o imperador
2. A Função Legislativa do Poder Executivo no Estado Social: a Lei como
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
Instrumento
depróximo
Governoe que eu conhecia melhor por experiência pessoEstado que
me era mais
al, o Estado austríaco, era aparentemente apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
cediço que, no
as introdutório
funções exercidas
Poder romance
Público
tivemos É
a oportunidade
deEstado
realçar Liberal,
no estudo
a esse pelo
verdadeiro
sobre
a vida do
jurista do século
XX,
“aqueledaEstado
multinacional
e multilimitavam-se
a grande
de guarda-noturno,
a de
garante
propriedade
e da liberdade
étnico,
que por
tantosprofessadas
séculos prestou
grande serviço
à Europa,
contendo conflitos
individuais,
tal como
pela burguesia.
A atividade
administrativa
estava
econtida
sustentando
a
diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real para a identiem limites estreitos e o Estado devia respeitar os direitos individuais,
que se
ficação entre Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
consideravam, a princípio, independentes da administração estatal e cujas relações
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
com ela eram relativamente escassas7.
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiO quadro altera-semormente
com a crescente
intervenção
Estado
nos mais
tuições jurídico-políticas,
quando
em 2012 odo
Brasil
celebrou
190variados
anos de
âmbitos
da
vida
social,
que
faz
com
que
as
suas
funções
se
ampliem
e
se
intensifiquem,
sua independência política.
A ideia
de quedos
o Direito
– eem
não
o Poder
o ordenamento
jurídico
e não 8a:
e se altere
a posição
cidadãos
face
da sua–,atividade.
Esclarece
Angel–Latorre
Força
–, e a norma –realiza
e não hoje
a Vontade
Soberano
–, conformam
modelam
o Estado
“A administração
uma do
actividade
configuradora
da eordem
social.
Não
brasileiro
há
de
ser
compreendida
sob
esse
signo
histórico.
A
despeito
de
diversos
é só protectora duma ordem estabelecida, mas cumpre uma tarefa de prestação
de
momentos de ruptura da ordem jurídica no País, é possível compreender a diferenserviços ao cidadão, o qual se encontra cada vez mais numa relação de dependência
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
para com ela. A administração invade progressivamente os mais variados aspectos
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
da vida, e poucos
são os
de relações
emdas
quelinhas
hoje que
não sempre
surja, e deficom
explicações
simplistas
e acampos
apelos em
favor dojurídicas
abandono
carácter
decisivo,
uma
dimensão
administrativa”.
niram a construção de nosso Estado de Direito.
AsNo
reflexões
em torno
do Público
que poderíamos
chamar
dedeparticular
constituição
Estado Social,
o Poder
estende o seu
campo
atuação para
alterar a
do
Estado
brasileiro
conduzem
ao
estabelecimento
de
duas
premissas
centrais:
a) a
realidade social e resolver os problemas decorrentes do abuso das liberdades individuais
no plano das relações econômicas, causa das profundas desigualdades sociais. À
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
6
Luiz
Rodrigues
Júnior.
3. ed.conteúdos
Rio de Janeiro:
Forense,
2012.
p. 72.
Relatório
sobre
programa,
e métodos
de um
curso
de teoria da legislação, p. 409.
2
7 DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
Neste sentido, Angel Latorre, Introdução ao direito, p. 223 e 224
8
brasileira.
In. KELSEN,
Hans.
cit.p.
P. 223
XXXV.
Angel Latorre,
Introdução
ao Op.
direito,
e 224
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medida que a sociedade
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so erb
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-ocidíparticularizadas
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odatsindividuais
E on om
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edeF lanubeirT
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propriedade
avocando e orientando atividades antes
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Deparando-se com todas essas incumbências, o Estado transforma-se em
um agente de prestações positivas em favor do indivíduo
amelboerda
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d oãçacoloC obrigado
.1
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urgente, de situações concretas11. Trata-se de medidas que decorrem
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
das exigências da sociedade pluralista e tecnológica que o Parlamento representa.
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Imunidades parlamentares, p. 44.
Neste sentido, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Do processo legislativo, p. 14.
Reinhold Zippelius, Teoria geral do Estado, p. 396.
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da atividade
legiferante pelo Legislativo,
com o correlato
deslocamento do centro
Notas
Jurídico-Históricas
sobre
os Conflitos
de gravitação político-jurídica para o Executivo. Governar, professa Boris MirkineFederativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
Guetzévitch , “não é somente «executar» ou aplicar as leis; governar é dar impulso
13

à vida pública, tomar as iniciativas, preparar as leis”. O Parlamento não perde o seu
José Antônio
Dias
Toffoli
poder de legislar; compartilha-o com o Executivo, tecnicamente
mais apto
a expedir
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
as regulações com a prontidão esperada.
A coparticipação do Legislativo e Executivo na função política opera-se
em consideração às características estruturais, processuais e de legitimação destes
órgãos.1. Bem
explicado
Nuno
Piçarra, in verbis: “a imediata legitimidade democrática
Colocação
Problema
do parlamento complementa-se com a «dianteira» de informação e de «margem
de manobra»
sobre em
a administração
pública por parte
do governo,
e aTeoria
adequada
Hans Kelsen,
seus escritos autobiográficos,
reconhece
que sua
Pura
do
Direito é da
resultante,
em larganomedida,
experiência
comotanto
fiel servidor
do
prossecução
função política
Estado de
de sua
Direito
democrático
requer um
Império
Austro-Húngaro,
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
órgão cuja estrutura, legitimação e procedimento permitam o confronto entre as
quando
parte
direta de
ao assessorar
o imperador
decisões tomou
políticas
tomadas
no acontecimentos
seu exercício e históricos
as alternativas
mais representativas
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
a estas, como o parlamento, como requer um órgão cuja estrutura, legitimação e
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoprocedimento
possibilitem
decisões e actuações
para poderem
ser1 E,
eficazes,
como
al,
o Estado austríaco,
era aparentemente
apenasrápidas,
uma unidade
jurídica”.
14
.
como
o
governo”
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
Comdoa grande
intervenção
a lei tende
cada veze mais
sobre a vida
juristado
doEstado
século na
XX,economia,
“aquele Estado
multinacional
multi-a
étnico,
que porem
tantos
prestou
grande serviço
à Europa,
conflitos
se transformar
um séculos
instrumento
de governo,
circunstância
quecontendo
resultará na
perda
edesustentando
a
diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a
identiseus clássicos atributos de norma e na sua transmudação em medida de ação. O
ficação
entre
Estado
e direito,
mas nãoestatal
porque
o primeiro
se sobreporia
ao último,
e
conceito
de lei
– comando
normativo
emanado
do Poder
Legislativo
e dotado
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
dos predicados de generalidade, a abstração e a permanência – não mais se amolda
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instià sociedade
complexa contemporânea,
que em
exige
doo Estado
medidas190
concretas,
tuições
jurídico-políticas,
mormente quando
2012
Brasil celebrou
anos de
tópicas,
de
duração
limitada.
Veem-se,
hoje,
lado
a
lado,
as
leis-garantia
e as leissua independência política.
instrumento.
Na que
síntese
de Cristina
Queiroz,
“é –,
hoje
usual afirmar-se
que se–governa
A ideia de
o Direito
– e não
o Poder
o ordenamento
jurídico
e não a
Força
e a norma
e não
a Vontade
doleis,
Soberano
–, conformam
o Estado
não só–,segundo
as –leis,
e no
limite das
mas ainda
através dase modelam
leis”15.
brasileiroA há
de ser compreendida
sob esse
signo histórico.
A despeito
iniciativa
das leis, a delegação
legislativa
e os poderes
de veto de
e dediversos
edição
momentos
de
ruptura
da
ordem
jurídica
no
País,
é
possível
compreender
a diferende atos com força de lei outorgados ao Executivo são exemplos de institutos
que
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
efetivaram esse consórcio funcional.
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
Apesar da incontestável revitalização do Parlamento brasileiro – que
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defifoi contemplado,
emnosso
número
maior, com competências
niram
a construção de
Estadoconsideravelmente
de Direito.
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
do Estado brasileiro conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a
Evolução constitucional europeia. Trad. de Marina de Godoy Bezerra. Rio de Janeiro: José Konfino, 1957, p.
33.
Para René
Capitant,
citado por
“governar
não é mais
noIgnácio
quadro Coelho
das leis
KELSEN,
Hans.
Autobiografia
de Boris
HansMirkine-Guetzévitch,
Kelsen. Tradução de Gabriel
Nogueira
Diasagir
e José
existentes,
governar
é dirigir
própria
legislação,
governar,
em uma
é legislar...”
(idem, eibidem).
Mendes
Neto.
Introdução
deessa
Mathias
Jestaedt.
Estudo
introdutório
depalavra,
José Antônio
Dias Toffoli
Otávio
14
Luiz
Rodriguesdos
Júnior.
3. ed.
Riodoutrina
de Janeiro:
Forense,
2012. p. 72. contributo para o estudo das suas origens e
A separação
poderes
como
e princípio
constitucional:
2
DIAS TOFFOLI,
evolução,
p. 252. José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
15
brasileira.
In. KELSEN,
Hans.
cit. política,
P. XXXV.
O Parlamento
como factor
deOp.
decisão
p. 72.
13
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que interferemso
nas
Estado
tiflatividades
noC soestatais
erbotipicamente
s sacirótsadministrativas
iH-ocidírudo
J sa
toN16
–, permaneceram incólumes, na Constituição de 1988, muitas das competências
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
legislativas atípicas que o regime autoritário anterior havia atribuído ao Poder
Executivo.
iloffoT saNa
iD oordem
inôtnAconstitucional
ésoJ
vigente, o Executivo inter-relaciona-se com o
lLegislativo
aredeF lanu
b
i
r
T
o
m
e
r
p
u
S
o
d
o
r
t
s
i
n
i
M
e interfere em suas atividades
típicas quando, por exemplo, o Presidente
da República: 1) convoca extraordinariamente o Congresso Nacional (art. 57, § 6º,
II); 2) propõe emenda à Constituição (art. 60, II); 3) elabora leis delegadas (art. 68); 4)
17
inicia o processo legislativo (art. 84, III), muitas vezes
ameprivativamente
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oloC61,
.1 § 1º );
aruP airoeT aus euq ecehnocer ,socfiárgoibotua sotircse sues me ,nesleK snaH
o
d rodivres lefi omoc aicnêirepxe aus ed ,adidem agral me ,etnatluser é otieriD od
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Atualmente, o Poder Legislativo inter-relaciona-se com o Poder Executivo, e assim o controla, quando,
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laidexemplo:
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República
(art.
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a oEstado
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uq etnemas
lau
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uomrfiapelo
elEPresidente
.solraC
da República e aprecia os relatórios sobre a execução dos planos de governo (art. 49, IX); examina e emite
-pareceres
ossep asobre
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rep
xe ropdero
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ehplano
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e euq e oàsmdiretrizes
ixórp sorçamentárias,
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odatsE
projetos
leihrelativos
orçamento
anual
pelo
o
moce ,aos
E 1.créditos
”acidíradicionais,
uj edadineutambém
amu ssobre
anepas
a econtas
tnemapresentadas
etnerapa aanualmente
re ,ocaírtsu
a oPresidente
datsE o ,da
la
República (art. 166, § 1º, I); examina e emite parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e
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cnamoer exerce
oriedoadacompanhamento
rev esse a oiróetuadfiscalização
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r
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e
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orçamentária (art. 166, § 1º, II); 4) fiscaliza e controla,
-diretamente,
itlum e lanouoipor
canqualquer
itlum ode
dasuas
tsE eCasas,
leuqaos“ atos
,XXdo
olPoder
ucés o
d atsirujincluídos
ednargosoddaaadministração
div a erbos
Executivo,
dereEstado
sindireta
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c o49,
dneX);
tn5)
occonvoca
,aporuMinistro
E à oçiv
s ednou
argquaisquer
uotserptitulares
solucéde
s sórgãos
otnatdiretamente
rop euq ,subordiocinté
nados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente
-determinado
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r
e
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o
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sessenta
esentadas
,omitlao
ú Congresso
oa airopeNacional
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oriemde
irp
o euqdias
ropapós
oãna sabertura
am ,otda
iersessão
id e olegislativa
datsE er(art.
tne 51,
oãçII);
ac7)
fi
aprova previamente, por voto secreto, após
arguição pública, a escolha de magistrados, Ministros do Tri2
.
”
o
r
i
e
m
i
r
p
o
a
a
i
c
n
â
t
s
b
u
s
a
i
r
a
d
o
m
i
t
l
ú
o
e
u
q
r
o
p
m
i
s
bunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República, Governador de Território, Presidente e
-Diretores
itsni sado
us Banco
ed e lCentral,
isarB oProcurador-Geral
d oãsneerpmoda
c República
à litú etne etitulares
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rtxoutros
e é avcargos
itcepque
srep
asdeterminar
sE
a lei
e(art.
d s52,
onaIII,0a91a f);
uo8)rbaprova
elec lipreviamente,
sarB o 210por
2 mvoto
e odsecreto,
nauq após
etnearguição
mrom ,em
sacsessão
itílopsecreta,
-ocidíaruescolha
j seõçidos
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chefes de missão diplomática de caráter permanente (art. 52, IV); 9) convoca, por intermédio de suas co.
a
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i
t
í
l
o
p
a
i
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ê
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n
e
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e
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i
a
u
s
missões, Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições e solicita
depoimento
e V);
a
oãn e – odeciqualquer
díruj otautoridade
nemaned(art.
ro 58,
o ,–§ 2º,
redIIIoP
o o10)
ãnrecebe,
e – opor
tiermeio
iD odeeusuas
q ecomissões,
d aiedi Apetições,
reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridade ou
o
datsE o maledom e mamrofnoc ,– onareboS od edatnoV a oãn e – amron a e ,– açroF
entidades públicas (art. 58, § 2º, IV); 11) as comissões parlamentares apreciam programas de obras, planos
snacionais,
osrevid regionais
ed otiepessetoriais
ed A .ode
cirdesenvolvimento
ótsih ongis esesesobre
boseles
adiemite
dneeparecer
rpmoc(art.
res58,
ed§ á2º,
h VI);
orie12)
lisacria
rb
deoinquérito,
-comissões
nerefid parlamentares
a redneerpm
c levíssocom
p é poderes
,síaP ode
n investigação
acidíruj mpróprios
edro addas
arautoridades
utpur ed judiciais,
sotnempara
om
a apuração de fato determinado e por prazo certo (art. 58, § 3º); e 13) exerce, mediante controle externo, a
a
e ,oãçazcontábil,
inoloc financeira,
acitnêdi eorçamentária,
d seõçan soperacional
artuo a oãeçpatrimonial
aler me ,lida
saUnião
rB ode adas
cfiíentidades
cepse oãdaçaadic
fiscalização
a
ociróterdireta
osrueceindireta,
r o es-quanto
ative ,àalegalidade,
dnia siaM
.socitílopeconomicidade,
sotnemadnuaplicação
f sues edas
d subvenções
azednarg
ministração
legitimidade,
efirenúncia
deereceitas
-17
ed erpm
s euq s(art.
ahn70,
il scaput).
ad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
O art. 61, § 1º, prescreve que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: I – fixem
.otiIIer–iD
ed odatssobre:
E ossa)
oncriação
ed oãde
çucargos,
rtsnocfunções
a mariou
n
ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
disponham
autárquica
aumento
oempregos
ãçiutitsnpúblicos,
oc raluna
citradministração
ap ed ramadireta
hc soe m
aíredopoueu
q od ode
nrsua
ot remuneração;
me seõxefleb)r organização
sA
administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração
a
)a :siartnec sassimerp saud ed otnemicelebatse oa mezudnoc orielisarb odatsE od
dos Territórios; c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria; d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem
como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios; e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública,
observado
prescreve
que
o
hleoC oicáondisposto
gI ésoJ e sno
aiDart.
arie84,
ugoVI
N l(que
eirbaG
ed oãçud
arT cabe
.nesleprivativamente
K snaH ed afiaao
rgoPresidente
ibotuA .snada
H República
,NESLEK 1
dispor,
e ifuncionamento
o
ivátO emediante
iloffoT sadecreto,
iD oinôtsobre:
nA ésoa)
J eorganização
d oirótudortn
odutsE .tdeatseJda
saiadministração
htaM ed oãçudfederal,
ortnI .oquando
teN sednnão
eM
.2ou
7 .pextinção
.2102 ,esde
neórgãos
roF :oripúblicos;
enaJ ed oib)
R .extinção
de .3 .roinde
úJfunções
seugirdoou
R zcariuL
implicar aumento de despesa nem criação
o
ãçipúblicos,
de ariecrequando
t à oirótvagos);
udortnie of)du
tsE .ziuLdas
oivForças
átO ,RArmadas,
OINÚJ SEseu
UGIregime
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ésoJ ,ILOFFO
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5) solicita Jurídico-Históricas
urgência para apreciação de projetos
iniciativa (art. 64, § 1º); 6)
Notas
sobre deossuaConflitos
sanciona, promulga e faz publicar as leis, bem como expede decretos e regulamentos
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
para sua fiel execução (art. 84, IV); 7) veta projetos de lei, total ou parcialmente
(art. 84, V); 8) dispõe, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da
Antônio
Toffoli
administração federal, quando não implicar aumento de José
despesa
nemDias
criação
ou
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
extinção de órgãos públicos, e extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos
(art. 84, VI, a e b); e 9) edita medidas provisórias com força de lei (art. 84, XXVI). E,
além dessas previsões, o Poder Executivo inter-relaciona-se com o Poder Legislativo
por meio
do comparecimento
dos Ministros de Estado ao Senado Federal, à Câmara
1. Colocação
do Problema
dos Deputados ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante
entendimentos
comem
a seus
Mesaescritos
respectiva,
para expor reconhece
assunto deque
relevância
dePura
seu
Hans Kelsen,
autobiográficos,
sua Teoria
do
Direito (art.
é resultante,
Ministério
50, § 1º).em larga medida, de sua experiência como fiel servidor do
Império Esse
Austro-Húngaro,
especialmente após
a deflagração
da I Guerra
Mundial,
arranjo orgânico-funcional,
como
se verá, repercute
intensamente
quando
tomou
parte
direta
de
acontecimentos
históricos
ao
assessorar
o
imperador
nas atribuições que o Estado Democrático de Direito brasileiro reserva à Advocacia
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
Pública, principalmente no tocante à consultoria jurídica e ao assessoramento
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessotécnico-legislativo
do Poder
Executivo «legislador».
al,
o Estado austríaco,
era aparentemente
apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
sobre a vida do grande jurista do século XX, “aquele Estado multinacional e multiétnico, que
tantos séculos
grande serviço
à Europa, contendo
conflitos
3. Apor
Consultoria
e oprestou
Assessoramento
Técnico-Legislativo
a Cargo
da
e sustentando
a
diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a
identiAdvocacia Pública
ficação entre Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Cabe à Advocacia Pública, por meio de suas consultorias e assessorias,
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiorientar,jurídico-políticas,
dar suporte e coadjuvar
o Poder
Executivo
no o
desempenho
eficaz
das
várias
tuições
mormente
quando
em 2012
Brasil celebrou
190
anos
de
competências
legislativas
atípicas
que
lhe
foram
constitucionalmente
conferidas
(cf.
sua independência política.
A ideia
o Direito –Federal).
e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
arts. 131
e 132de
daque
Constituição
Força –, eTrata-se
a normade
– eatribuição
não a Vontade
Soberano
conformam elimites
modelam
o Estado
que do
extrapola
os–,tradicionais
internos
da
brasileiro
há
de
ser
compreendida
sob
esse
signo
histórico.
A
despeito
de
diversos
Administração Pública em sentido estrito, para se projetar para além das “pessoas
momentos de ruptura da ordem jurídica no País, é possível compreender a diferenjurídicas, órgãos e agentes públicos que exercem a função administrativa” e da
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
atividade administrativa exercida por estes entes18, alcançando, reflexamente, toda
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
a sociedade. simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defiexplicações
Em que pese
essa Estado
relevante
atribuição constitucional, a atuação da
niram a construção
de nosso
de Direito.
As reflexões
torno do
que poderíamos
de particular
constituição
Advocacia
Pública, em
no campo
da produção
jurídica,chamar
ainda não
revelou todas
as suas
do
Estado
brasileiro
conduzem
ao
estabelecimento
de
duas
premissas
centrais:
a) a
potencialidades.
À guisa de exemplo, hoje, no Estado de São Paulo, os anteprojetos de lei
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
18DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
São esses dois elementos que compõem, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o conceito de
brasileira.
In. KELSEN,
Op. cit.
P. XXXV.
Administração
Pública Hans.
em sentido
estrito
(Direito Administrativo, p. 88).
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e as minutas de
de
sodecreto
tiflnem
oCmatéria
so ertributária
bos sasão
ciranalisados
ótsiH-opela
cidProcuradoria
íruJ19 satoN
Assuntos Tributários, órgão integrante da Procuradoria Geral do Estado , somente
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
quando solicitado pelo Secretário da Fazenda ou determinado pelo Procurador Geral.
Ou seja, é a conveniência política e não o rigor jurídico que propende a falar mais
ialto
loffonessa
T saiDseara,
oinôtncircunstância
A ésoJ
preocupante, porquanto, como referido em outro
lespaço
aredeF20l,an
u
b
i
r
T
o
m
e
r
p
u
S
o
d
o
r
t
niM
sabe-se que as políticassipúblicas
tributárias são normalmente concebidas
em círculo fechado de especialistas e autoridades, sem publicidade, obedecendo
fundamentalmente a diretrizes estabelecidas pelo próprio Governo e carecendo
de controles jurídicos prévios de adequação constitucional
avaliações
amelborP oedlegal
oãçaecode
loC
.1
de impacto normativo. Possuem, na dicção de Sérgio de Azevedo e Marcus André
Melo
a
ruP 21
ai,rcerta
oeT ainvisibilidade:
us euq ecehnocer ,socfiárgoibotua sotircse sues me ,nesleK snaH
od rodivres lefi omoc aicnêirepxe aus ed ,adidem agral me ,etnatluser é otieriD od
,laidnuM arreuG I ad oãçAs
argquestões
afled a sótributárias
pa etnemlasão
icepsproduzidas
e ,oragnúH-em
ortsuuma
A oirarena
épmI
rodarepmi o rarossessa oadecisória
socirótsihcaracterizada
sotnemicetnopor
ca edespecificidades
aterid etrap uoimportantes.
mot odnauq
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
Em primeiro lugar, malgrado sua importância mais ampla
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
sociedade,
asa políticas
omoc ,E 1.”acidíruj edadinna
u economia
amu sanepeana
etn
emetnerap
are ,ocaína
rtsuárea
a odtributária,
atsE o ,la
em
contraste
com
as
decisões
relativas
ao
gasto
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropo a público,
somevit
uma
certa
-itlum e lanoicanitlum odpossuem
atsE eleuq
a“ ,X
X olinvisibilidade
ucés od atsiru(...)
j edpara
nargos
odatores
adiv sociais.
a erbos
sotiflnoc odnetnoc ,aporuB.
E àGuy
oçiv
res edn
argdos
uotpoucos
serp solcientistas
ucés sotnpolíticos
at rop euaq estudar
,ocinté
Peters,
um
-itnedi a arap laer oledomsistematicamente
o mébmat are ,sovaopquestão,
sues ed eapontou
dadisrevidcom
a odnperspicácia
atnetsus e
e ,omitlú oa airoperbos esque
oriem
rp o euqrvolume
op oãn sde
ambenefícios
,otierid e oque
datsE
ertne o
ãçacfi
o imesmo
teriam
grande
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
visibilidade numa autorização de gasto poderia muito
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
ed sona 091 uorbelec lisarfacilmente
B o 2102 mepassar
odnaudespercebido
q etnemrom ,sna
acitlegislação
ílop-ocidírutributária
j seõçiut
(...). A relativa «invisibilidade»,
e
incerteza
.acitílop aicnêdnquanto
epedni aaos
us
a oãn e – ocidíruj otnemaimpactos,
nedro o ,–da
redrenúncia
oP o oãnfiscal
e – oteiedos
riD impostos
o euq ed aindiretos
iedi A (...)
odatsE o maledom e mamrconstituem
ofnoc ,– onaum
reboincentivo
S od edatnpara
oV a que
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mron apolíticos
e ,– açroFe
sosrevid ed otiepsed A .ocelites
irótsih
o
n
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i
s
e
s
s
e
b
o
s
a
d
i
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n
e
e
r
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o
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e
s
e
d
á
h
o
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burocráticas escolham esses mecanismos em
-nerefid a redneerpmoc lede
víssinstrumentos
op é ,síaP on que
acidproduzem
íruj medromaior
ad aruconflito.
tpur ed sotnemom
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
Ainda na síntese dos autores, “trata-se de uma arena onde predominam
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
decisões de grande complexidade,
a
.oticujas
eriD edtecnicalidades
odatsE osson esó
d oãsão
çurtsacessíveis
noc a marin
oãçiutitsnoc ralucitrap ed ramahc somaíredop euq od onrot me seõxefler sA
a )a :siartnec sassimerp saud ed otnemicelebatse oa mezudnoc orielisarb odatsE od
19
Cf. art. 43, II, da Lei Complementar nº 1.270, de 25 de agosto de 2015.
20
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públicas,
o
hDerly
leoC oBarreto
icángI éesoSilva
J e saFilho,
iD arieA
ugAdvocacia
oN leirbaGPública
ed oãçuedaorTcontrole
.nesleK de
snajuridicidade
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ibopolíticas
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,NESLEKin1
Revista
Paulo,
o
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e ilProcuradoria
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utseE 92.
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.27 .p .e21Mudança
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e .3 .roBrasileira
inúJ seugde
irdCiências
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A Política da Reforma Tributária: Federalismo
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Revista
o
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ró12,
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dutsE1997.
.ziuL Disponível
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especialistas”
.
Notas
Jurídico-Históricas
sobre os Conflitos
Se, por meio de políticas públicas, são concebidas pré-disposições que, no
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
decurso de sua progressiva realização, poderão vir a prejudicar as pessoas, essas
22

pré-disposições podem tornar-se tanto mais irreversíveis quanto mais progride a
José
Antônio
Toffoli
sua execução, de modo que é fundamental assegurar que,
desde
a suaDias
concepção,
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
elas se amoldem à ordem jurídica e não apenas às diretrizes governamentais e sua
presumida «bondade».
As políticas públicas tributárias envolvem, entre outros aspectos, vultosos
benefícios,
incentivos
renúncias fiscais, que somente se justificam se, observados
1. Colocação
doeProblema
os parâmetros e atendidos os requisitos previstos na Constituição e nas leis, atender
ao interesse
públicoem
e houver
um comprovado
proveito
social. que
Deve
Hans Kelsen,
seus escritos
autobiográficos,
reconhece
suaexistir,
Teoria pois,
Pura
do
é resultante,
em dessas
larga medida,
dea sua
fiel servidor do
umDireito
rígido controle
jurídico
políticas,
fim experiência
de que não como
haja desvirtuamentos
Império
Austro-Húngaro,
especialmente após a deflagração da I Guerra Mundial,
nem favorecimentos
indevidos.
quando tomou
parte
direta
de acontecimentos
históricoscom
ao assessorar
É certo que a Advocacia
Pública deve colaborar
a função odeimperador
governo.
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
Também é assente que os Advogados Públicos não detêm nem exercitam juízos de
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoconveniência
e oportunidade,
que são, por
mandato
constitucional
expresso,
da
1
E, como
al,
o Estado austríaco,
era aparentemente
apenas
uma unidade
jurídica”.
alçada
exclusiva
dos
governantes.
Assim,
cabe
aos
consultores
jurídicos
e
assessores
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
técnico-legislativos
tão jurista
somente
viabilizar,
medida
do juridicamente
possível,
as
sobre
a vida do grande
do século
XX,na
“aquele
Estado
multinacional
e multiétnico,
por tantos
séculosalternativas,
prestou grande
serviço
à Europa, contendo conflitos
políticasque
públicas,
apontando
quando
cabíveis.
e sustentando
diversidade
de seusdessa
povos,
era também
o modelo
real paraaa estreita
identiPara oabom
desempenho
tarefa,
é de extrema
importância
ficação
entre
Estado
e
direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao
último,
interlocução dos órgãos de Advocacia Pública com as autoridades, os técnicos ee
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
os formuladores de políticas públicas em áreas juridicamente sensíveis, como saúde,
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instieducação,
segurança pública,
tributação,
finanças,
serviços
tuições
jurídico-políticas,
mormente
quando
em 2012orçamento,
o Brasil celebrou
190públicos,
anos de
organização
administrativa
e
contratos,
ainda
na
fase
genética
de
projetos,
com o
sua independência política.
objetivo
de capacitar
e qualificar
Advogados
Públicos,
com o aporte
intelectual
A ideia
de que o
Direito – eosnão
o Poder –,
o ordenamento
jurídico
– e não ae
Força
–, informações
e a norma – enecessárias,
não a Vontade
dopoderem
Soberanoexercer
–, conformam
e modelam
o Estadoe
com as
para
as funções
de consultoria
brasileiro
há
de
ser
compreendida
sob
esse
signo
histórico.
A
despeito
de
diversos
assessoria jurídicas com a máxima proficiência.
momentos
de
ruptura
da
ordem
jurídica
no
País,
é
possível
compreender
a
diferenNada pior do que uma «instituição satélite», cujos membros, responsáveis
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
pela orientação jurídica do Estado, mantêm-se (ou são mantidos) alheios ao que se
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
passa em seu derredor. Nada mais incompreensível do que um advogado que não
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defidialogaa com
o seu cliente,
nãoEstado
conheça
a sua causa e não reúna condições para bem
niram
construção
de nosso
de Direito.
desempenhar
o seu em
múnus.
As reflexões
torno do que poderíamos chamar de particular constituição
do EstadoNo
brasileiro
ao estabelecimento
de duasque
premissas
centrais: a)
a
estágio conduzem
de formulação
das políticas públicas
serão veiculadas
por
leis e atos normativos é que os órgãos de Advocacia Pública ponderam acerca da
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
22
Luiz
Rodrigues
3.Tributária:
ed. Rio de Federalismo
Janeiro: Forense,
2012. p.
72.
A Política
da Júnior.
Reforma
e Mudança
Constitucional,
in Revista Brasileira de Ciências
2
DIAS TOFFOLI,
Antônio;
RODRIGUES
JÚNIOR, em
Otávio
Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
Sociais,
São Paulo,José
v. 12,
n. 35, out.
1997. Disponível
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v12n35/35mebrasileira.
In. KELSEN,
Hans.
Op.decit.
P. XXXV.
lo.pdf. Acesso
em 14 de
junho
2017.
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viabilidade e compatibilidade
sotiflnoC sjurídica
o erbdaoproposição
s sacirónormativa
tsiH-occom
idírauConstituição
J satoN
e o ordenamento infraconstitucional, escrutínio que não deve adstringir-se a meras
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
verificações formais (v.g., a questões ortográficas, gramaticais e sintáticas), como bem
explica César do Vale Kirsch23, ao tratar do papel da Advocacia Geral da União no
iâmbito
loffoT sdas
aiD políticas
oinôtnA públicas
ésoJ
federais:
laredeF lanubirT omerpuS od ortsiniM
Na fase de formulação de políticas públicas é que se dá,
efetivamente, o início das análises, estudos e debates
acerca dos pontos existentes
amelbsobre
orP ood problema
oãçacoloCproposto.
.1
Os aspectos sociais, econômicos, políticos e jurídicos são
aruP airoeT aus euq ecehndiscutidos,
ocer ,socfiáargfim
oibode
tuasesoencontrar
tircse suesdiretrizes
me ,nesleeKcoordenadas
snaH
od rodivres lefi omoc aicnadequadas,
êirepxe ausnecessárias
ed ,adidem
agral mepara
,etnse
atlresolver
user é oatiquestão
eriD od
e seguras,
,laidnuM arreuG I ad oãçora
argaabordada.
fled a sópaValores,
etnemlprincípios
aicepse ,oreagleis
núHsão
-ortconsiderados
suA oirépmI
rodarepmi o rarossessa oanessa
sociróetapa.
tsih soIgualdade,
tnemicetnliberdade,
oca ed atemoralidade
rid etrap uoemdemocracia
ot odnauq
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
são fatores que têm de ser examinados no processo de
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
omoc ,E 1.”acidíruj edadindiscussão.
u amu sanepa etnemetnerapa are ,ocaírtsua odatsE o ,la
ecnamor oriedadrev esse a Éoinessa
rótudetapa
ortni do
oduprocesso
tse on rade
çlapolítica
er ed edpública
adinutrque
opooamembro
somevit
AGU
-itlum e lanoicanitlum odda
atsE
eleuterá
qa“ ,perfeitas
XX olucécondições
s od atsirude
j edanalisar
narg odos
adcaminhos
iv a erbos
sotiflnoc odnetnoc ,aporujurídicos,
E à oçivreque
s ednaapolítica
rg uotserora
p sodebatida
lucés sotn
at rop tomar,
euq ,ocpara
inté
poderá
-itnedi a arap laer oledomque
o mseja
ébmimplementada
at are ,sovop sude
es eforma
d edadsegura
isrevideaeficiente.
odnatnetsFará
us e
e ,omitlú oa airoperbos esoorexame
iemirp da
o eucompatibilidade
qrop oãn sam ,otdo
ieriprograma
d e odatsE político
ertne oãçcom
acfi
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
a Constituição e as demais normas vigentes, bem como
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
princípios
ed sona 091 uorbelec lisarcom
B o 21os
02 m
e odnauq eetnvalores
emrom do
,saciEstado
tílop-ociDemocrático
díruj seõçiut
de Direito. Dessa forma, poderá
prever
.acitílop aicnêdeterminadas
dnepedni aus
do
a oãn e – ocidíruj otnemasituações
nedro o ,–jurídicas,
redoP o oeventualmente
ãn e – otieriD ocomprometedoras
euq ed aiedi A
odatsE o maledom e mamrsucesso
ofnoc ,–do
onplano
areboSem
oddebate,
edatnoVindicando,
a oãn e – apor
mroconseguinte,
n a e ,– açroF
sosrevid ed otiepsed A .ocos
irócaminhos
tsih ongisjurídicos
esse bosmais
adidn
eerpmopara
c res oed
áh orielisater
rb
seguros,
governante
-nerefid a redneerpmoc lemaior
víssop facilidade
é ,síaP on eacmais
idíruopções
j medrode
adescolha
arutpurna
edsua
sotn
e
m
o
m
tomada
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
de decisão, evitando-se, assim, possíveis atritos sociais na
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
implantação da política pública debatida.
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
.otieriD ed odatsE osson ed oãçurtsnoc a marin
deocolaborar
oãçiutitsnPor
oc risso,
aluciisto
trap é,edpara
ramque
ahctenha
somapossibilidade
íredop euq od
nrot me smais
eõxeefetivamente
fler sA
a
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ec aperfeiçoamento
sassimerp saud eddas
otnnormas
emicelebproduzidas
atse oa mezeudeditadas
noc orielpelo
isarb Estado,
odatsE od
na)atarefa
a
atuação da Advocacia Pública, no campo da produção jurídica, deve, realmente, ser
incrementada.
ohleoC oicángI ésoJ e saiD arieugoN leirbaG ed oãçudarT .nesleK snaH ed afiargoibotuA .snaH ,NESLEK 1
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
.27 .p .2102 ,esneroF :orienaJ ed oiR .de .3 .roinúJ seugirdoR ziuL
23ãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
o
Advocacia-Geral da União e Poder Executivo Federal: parceria indispensável para o sucesso das políticas
.VXNovo
XX .PEstado
.tic .pdo
O Rio
.snade
H Janeiro,
,NESLEKp..n
I .ear81.
ielisarb
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pois, conhecer, brevemente,
de ilustração, três diferentes
NotasCumpre,
Jurídico-Históricas
sobreà guisa
os Conflitos
modelos de assessoramento técnico-legislativo do Estado e as principais normas
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
que regem a sua atuação. O primeiro, paulista, apega-se mais à concepção formal
dos atos normativos; o último, mineiro, à sua substância, sem descuidar de seus
José
Antônioembora
Dias Toffoli
aspectos formais. O modelo federal transita entre os dois
extremos,
seja
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
tendencialmente mais formalista.

O Assessoramento
Técnico-Legislativo no Estado de São Paulo
1. 3.1.
Colocação
do Problema
No Estado
Paulo,
o Decreto-lei
nº 17.252,
editadoque
emsua
29 Teoria
de maio
de
Hans
Kelsen,de
emSão
seus
escritos
autobiográficos,
reconhece
Pura
do
Direito
em larga medida, de
suacom
experiência
como
fiel servidor
do
1947,
criouéa resultante,
Assessoria Técnico-Legislativa
(ATL)
as seguintes
atribuições:
1) dar
Império
Austro-Húngaro,
especialmente
após
deflagraçãoe preparar
da I Guerra
Mundial,
redação final
aos projetos de
lei de iniciativa
do aGovernador
as respectivas
quando
tomou
parte
direta
de
acontecimentos
históricos
ao
assessorar
o
imperador
mensagens; 2) acompanhar, como órgão informativo do Governo, a discussão
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
dos projetos de leis; 3) fundamentar o veto dos projetos de leis aprovados pela
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoAssembleia
4) elaborar
os anteprojetos
de consolidação
das disposições
1
E, como
al,
o Estado Legislativa;
austríaco, era
aparentemente
apenas uma
unidade jurídica”.
legais
vigentes;
5)
incumbir-se
de
quaisquer
outros
trabalhos
determinados
pelo
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
Governador,
inclusive
divulgação
dosXX,
atos“aquele
legislativos
domultinacional
Estado; 6) funcionar
sobre
a vida do
grande a
jurista
do século
Estado
e multiétnico,
que por
tantos séculos
prestou
serviço
Europa,ao
contendo
conflitos
como órgão
consultivo
do Governo
emgrande
assuntos
que seà refiram
serviço civil;
e 7)
eopinar
sustentando
a
diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a
identisobre assuntos relativos a organização e funcionamento dos serviços públicos
ficação
e direito,
mas21não
primeiro
(cf. art. entre
2º, a aEstado
g, da Lei
nº 74, de
de porque
fevereiroo de
194824).se sobreporia ao último, e
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Segundo o registro de Oswaldo Müller da Silva, então Assessor-Chefe da
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiATL, “em
março de 1947, mormente
no início da
execução
programa
Governo
tuições
jurídico-políticas,
quando
em do
2012
o Brasildo
celebrou
190Adhemar
anos de
de
Barros,
o
Sr.
Professor
Miguel
Reale,
então
Secretário
da
Justiça,
representava
sua independência política.
sobre aAnecessidade
a que
atribuídos,
entre
ideia de quedao criação
Direito de
– eum
nãoserviço
o Poder
–, o ficariam
ordenamento
jurídico
– eoutros
não a
Força
–, e aonorma
– e não
a Vontade do
–, conformam
modelamde
o Estado
encargos,
preparo
do expediente
deSoberano
encaminhamento
dose projetos
lei de
brasileiro
de ser Executivo
compreendida
sob esse signo
histórico.deAmotivos
despeitoe de
diversos
iniciativa há
do Poder
e a elaboração
de exposição
mensagens
momentos
de
ruptura
da
ordem
jurídica
no
País,
é
possível
compreender
a
diferenpara assinatura do Chefe do Governo”25.
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
A função de assessoramento técnico-legislativo que cabia à ATL paulista, na
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
seara da produção normativa, adstringia-se, fundamentalmente, à nomografia, isto
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defié, à redação
de leis, de
especificamente
naDireito.
fase de finalização dos respectivos projetos,
niram
a construção
nosso Estado de
mas não
de ideação
As na
reflexões
em legislativa.
torno do que poderíamos chamar de particular constituição
do EstadoHoje,
brasileiro
conduzem
ao estabelecimento
de duas
premissas centrais:
a) a
as tarefas
cometidas
à ATL não diferem
substancialmente
daquelas

24
1
A Lei nº Hans.
74, de Autobiografia
21 de fevereirode
de Hans
1948,Kelsen.
além deTradução
alterar asde
competências
da ATL,
determinou
a suaCoelho
suborKELSEN,
Gabriel Nogueira
Dias
e José Ignácio
dinação diretamente
ao Governador
doJestaedt.
Estado –Estudo
e não mais
ao Gabinete
do Secretário
da Justiça
e Negócios
Mendes
Neto. Introdução
de Mathias
introdutório
de José
Antônio Dias
Toffoli
e Otávio
Luiz
Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
do Interior.
2
25DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
Arquivos da Assessoria Técnico-Legislativa: trabalhos elaborados nos anos de 1947, 1948 e 1949. São Paulo:
brasileira.
In. KELSEN, de
Hans.
Op. cit. P. XXXV.
Tip. do Departamento
Investigações,
1950, p. 5.
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previstas há quase
sot70ifl(setenta)
noC sanos.
o erbos sacirótsiH-ocidíruJ satoN
Constitucionalmente, lastreiam-se no disposto no art. 99, V, da Constituição
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
do Estado de São Paulo, promulgada em 5 de outubro de 1989, que estabelece,
dentre as funções institucionais da Procuradoria Geral do Estado, a de “prestar
iassessoramento
loffoT saiD oinôjurídico
tnA ésoJe técnico-legislativo ao Governador do Estado”.
laredeF lLegalmente,
anubirT omerapATL
uS od
ortsiniM integra o Gabinete do Procurador Geral do
atualmente
Estado e responde pelo “assessoramento jurídico ao exercício das funções legislativas
e normativas que a Constituição do Estado outorga ao Governador” (cf. art. 9º, II, da
Lei Complementar nº 1.270, de 25 de agosto de 2015).
amelborP od oãçacoloC .1
De acordo com os arts. 19 do Decreto Estadual nº 61.038, de 1º de janeiro
de
nºár62.105,
dee ,2016,
a
ru2015,
P airoeeT18
audo
s euDecreto
q ecehnEstadual
ocer ,socfi
goibotuadeso13
tircde
se julho
sues m
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omoc aicnêno
irepexercício
xe aus eddas
,adfunções
idem agrlegislativas
al me ,etnaque
tlusear Constituição
é otieriD od
a)dassessorar
,Estadual
laidnuM lhe
arreuoutorga;
G I ad oã
gafled a spareceres
ópa etnem
laicepse e,orjurídicos;
agnúH-ortc)
suAexaminar
oirépmI
b)çarelaborar
técnicos
ranteprojetos
odarepmi o de
rarleis
osseoriginários
ssa oa socirdas
ótsiSecretarias
h sotnemicde
etEstado
noca ede de
ateoutros
rid etraórgãos
p uomeoentidades
t odnauq
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da Administração; d) elaborar anteprojetos de leis determinados pelo Governador
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
em
pelo
a
1
o
oc ,ESecretário-Chefe
.”acidíruj edadda
inuCasa
amu Civil;
sanepae)efundamentar
tnemetnerapaos
arevetos
,ocaído
rtsuGovernador
a odatsE o ,la
26
projetos
de
leis;
f)
estudar
projetos
de
leis
em
andamento.
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropo a somevit
o art.
nºar1,
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rp Decreto
o euqrEstadual
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eri1º
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18 do Decreto Estadual nº 62.105, de 132de julho de 2016, à ATL competia: I - assessorar o Governador no
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isarB od olegislativas;
ãsneerpmIIo-celaborar
à litú eatmensagem
nemamergovernamental
txe é avitcepaosrPoder
ep asLegislativo,
sE
Estado,
que
compete
enos
d stermos
ona 0do
91art.
uo47,
rbeX,
leda
c lConstituição
isarB o 210do
2m
e odn
auprescreve
q etnemque
rom
,sacitprivativamente
ílop-ocidírujao
seGoverõçiut
nador, além de outras atribuições previstas nesta Constituição, apresentar à Assembleia Legislativa, na sua
.
a
c
i
t
í
l
o
p
a
i
c
n
ê
d
n
e
p
e
d
n
i aIII
ussessão inaugural, mensagem sobre a situação do Estado, solicitando medidas de interesse do Governo;
assessorar
detn
informações
Legislativa,
a
oãn e –naoprestação
cidíruj o
emanedroà Assembleia
o ,– redoP
o oãn eem
– ofunção
tieriDdeoindicações
euq ed ae irequerimentos;
edi A
IV - elaborar pareceres técnicos e jurídicos; V - examinar anteprojetos de leis originários das Secretarias de
o
datsE o maledom e mamrofnoc ,– onareboS od edatnoV a oãn e – amron a e ,– açroF
Estado e de outros órgãos e entidades da Administração; VI - elaborar anteprojetos de leis determinados
spelo
osreGovernador
vid ed oteiepelo
psedSecretário-Chefe
A .ocirótsihda
onCasa
gis Civil;
esse VII
bos- redigir
adidnmensagens
eerpmoc àreAssembleia
s ed áh oLegislativa;
rielisarb
vetos
-VIII
ner-efundamentar
fid a redneos
erp
mocdoleGovernador
víssop é ,saíaprojetos
P on ade
cidleis;
írujIXm- eacompanhar
dro ad aruostptrabalhos
ur ed solegislativos,
tnemom
bem como estudar projetos de leis em andamento; X - adotar as providências necessárias à manutenção, na
a
e ,o
azinoloc aecde
itn
êddo
i eSistema
d seõçde
anLegislação
sartuo aEstadual
oãçaleimplantado
r me ,lisana
rBInternet.
od acfiCom
ícepsaeedição
oãçado
ic
parte
daãç
Constituição
leis,
a
ocirónº
te62.105,
r osrucdeer13odeesjulho
-ativde
e 2016,
,adniparte
a siadessas
M .socompetências
citílop sotn
adnuf spara
ues aeAssessoria
d azednTécarg
Decreto
foiem
trespassada
que
responder
om
Secretário-Chefe
-nica
fieddaerCasa
pmeCivil,
s euq
sapassou
hnil saad
onodnpelas
aba oseguintes
d rovafatribuições:
me solepIa- aassessorar
e satsilp
is seõçacilpxdae
Casa Civil e o Secretário Adjunto no desempenho de suas funções; II - dar suporte técnico-administrativo
.otieque
riDlhe
edsão
odoutorgadas
atsE ossopela
n edConstituição
oãçurtsnodo
c Estado;
a mariIII
n
ao Governador no exercício das funções legislativas
elaborar
a oMensagem
do
o- ã
çiutitsn
c ralucitrGovernamental
ap ed ramahao
c Poder
somaLegislativo,
íredop eunos
q otermos
d onrdo
otart.
me47,seX,õxdaeflConstituição
er sA
Estado; IV - acompanhar os trabalhos legislativos, em especial a tramitação das proposições; V - assessorar
a
)a :siartnec sassimerp saud ed otnemicelebatse oa mezudnoc orielisarb odatsE od
na prestação de informações à Assembleia Legislativa por autoridades do Poder Executivo, referentes aos requerimentos formulados com base no art. 20, XVI, da Constituição do Estado; VI - receber os anteprojetos
de leis originários das Secretarias de Estado e de outros órgãos e entidades da Administração e providenciar
o encaminhamento, para exame, à Assessoria Técnico-Legislativa, da Procuradoria Geral do Estado; VII adotar
para:
encaminhamento
o
hleoCas
oiprovidências
cángI ésoJ e sanecessárias
iD arieugoN
leirba)aG
ed oãçudarT .nesdas
leK Mensagens
snaH ed afido
argGovernador
oibotuA .snaàHAssembleia
,NESLEK 1
Legislativa;
publicadas;
o
ivátO e ilofb)
foTobtenção
saiD oinôdas
tnAreferendas
ésoJ ed oirde
ótuSecretários
dortni odutde
sE Estado
.tdeatsenas
J saileis
htaM
ed oãçudoc)
rtnmanutenção
I .oteN sednedo
M
.27na
.pInternet,
.2102 ,esn
eroFrelação
:orienaàJ eConstituição
d oiR .de .3 .rdo
oinEstado
úJ seugeiràs
doleis
R ziesuL
Sistema de Legislação Estadual implantado
com
o
ãçide arVIII
iecre- tpreparar
à oirótuedencaminhar,
ortni odutsE para
.ziuLpublicação
oivátO ,RO
INDiário
ÚJ SEUOficial
GIRDOdo
R ;Estado,
oinôtnAaséleis
soJ sancionadas
,ILOFFOT SApelo
ID 2
taduais;
no
XXXCivil.
.P .tic .pO .snaH ,NESLEK .nI .arielisarb
Governador; IX - preparar resoluções do Secretário-Chefe da.VCasa
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de 2016, que
estabelece rotinas e procedimentos
Notas
Jurídico-Históricas
sobre de
osassessoramento
Conflitosao Governador
do Estado no exercício de sua competência legislativa e nas demais atuações
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
que especifica, incumbe à Procuradoria Geral do Estado, por intermédio da ATL:
I - no tocante a anteprojetos de alteração ou inovação legislativa: a) realizar o
José Antônio
DiasCivil
Toffoli
acompanhamento das respostas às solicitações encaminhadas
pela Casa
às
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
Pastas ou órgãos interessados, por intermédio do Sistema de Acompanhamento
Legislativo – SIALE, solicitando, quando necessário, informações adicionais ou
complementares, bem como procedendo a reiterações e alertas quanto à observância
dos prazos
estabelecidos,
sem prejuízo da atuação da Assessoria Técnica da Casa
1. Colocação
do Problema
Civil; b) o exame dos aspectos jurídicos da proposição, sem prejuízo da precedente
manifestação
da Consultoria
Jurídica
da Pasta interessada,
quando
Hans Kelsen,
em seus escritos
autobiográficos,
reconhece realizando,
que sua Teoria
Pura
do
Direito éalterações
resultante,do
emtexto
largaapresentado,
medida, de sua
experiência
fiel servidor
do
necessário,
objetivando
o como
atingimento
dos fins
Império
Austro-Húngaro,
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
colimados pela Administração ou cumprimento de condições indispensáveis à
quando
tomou
partebem
direta
de acontecimentos
ao assessorar
o imperador
viabilidade
jurídica,
como
as adequações ehistóricos
aprimoramentos
de ordem
técnicoCarlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
legislativa; c) a elaboração da Mensagem e a preparação e envio, por intermédio
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoda oAssessoria
Técnica da
Civil, do expediente
em meio
1 físico e
E, como
al,
Estado austríaco,
era Casa
aparentemente
apenas umalegislativo,
unidade jurídica”.
digital,
completo
e
apto
à
deliberação
do
Governador
do
Estado;
II
realizar
exame
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro oromance
dos Autógrafos
quanto jurista
aos aspectos
jurídicos
e técnico-legislativos,
procedendo
sobre
a vida do grande
do século
XX, “aquele
Estado multinacional
e multi-à
étnico,
quede
por
tantos séculos
prestou
grandedeserviço
à Europa,
contendo
conflitos
elaboração
proposta
de sanção
ou minuta
veto, com
a devida
fundamentação,
ebem
sustentando
a diversidade
de seus
povos,
era referendar
também o modelo
para a identi-a
como a indicação
das Pastas
que
poderão
eventualreal
lei sancionada,
ficação
entre
Estado
e
direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
último, e
ser encaminhada por intermédio da Assessoria Técnica da Casa Civil, emao
expediente
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
digital completo e apto para submissão à decisão final do Governador do Estado,
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiem tempo
hábil para o cumprimento
do prazo
estabelecido
artigo190
28, anos
§ 1º de
da
tuições
jurídico-políticas,
mormente quando
em 2012
o Brasil no
celebrou
Constituição
do
Estado;
e
III
efetuar
o
exame
de
proposições
legislativas
em
curso
sua independência política.
na Assembleia
Legislativa,
mediante
solicitação
Casa
Civil à Procuradoria
A ideia de
que o Direito
– e não
o Poder da
–, o
ordenamento
jurídico –Geral
e nãodo
a
Força
–, apresentando
e a norma – e não
a Vontade
do Soberano
–, conformampara
e modelam
o Estado
Estado,
subsídios
jurídicos
e técnico-legislativos
aprimoramento
27 compreendida sob esse signo histórico. A despeito de diversos
brasileiro
há de ser
.
do texto proposto
momentos de ruptura da ordem jurídica no País, é possível compreender a diferenciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
27
Conforme o art.
2º do aludida
Conjunta
nº 1, de 8 das
de agosto
de 2016,
Casa
explicações
simplistas
e a Resolução
apelos em
favorCC/PGE
do abandono
linhas
que incumbe
sempre àdefiCivil, por intermédio de sua Assessoria Técnica: I - a realização de todos os trâmites necessários à elaboração
niram
a construção
dedanosso
Estado Estadual,
de Direito.
do Relatório
de Atividades
Administração
previsto no artigo 47, inciso X da Constituição do
Estado, inclusive
o envioem
à Assembleia
do Estado, bem
como ode
encaminhamento
do Balanço
As reflexões
torno doLegislativa
que poderíamos
chamar
particular constituição
Geral do Estado, cuja elaboração compete à Secretaria da Fazenda; II - o acompanhamento, por intermédio
do
Estado
brasileiro
conduzem
ao
estabelecimento
de
duas
premissas
centrais:
a) a
do Sistema de Acompanhamento Legislativo – SIALE, instituído pelo Decreto 47.807, de 5 de maio de 2003,
dos Requerimentos de Informação formulados com base no art. 20, XVI, da Constituição do Estado, devendo proceder ao cadastramento, à solicitação de informações da Pasta interessada, ao acompanhamento e
ao encaminhamento de ofício-resposta à Assembleia Legislativa, sem prejuízo dos trâmites próprios desta
1
última;
III Hans.
- o acompanhamento
dasHans
proposições
tramitação
na Assembleia
as inKELSEN,
Autobiografia de
Kelsen. em
Tradução
de Gabriel
NogueiraLegislativa,
Dias e Josémantendo
Ignácio Coelho
formações
atualizadas
em arquivos
digitais
próprios,
devendo
realizar,
por intermédio
do Sistema
de
Mendes
Neto.
Introdução
de Mathias
Jestaedt.
Estudo
introdutório
deainda,
José Antônio
Dias Toffoli
e Otávio
Luiz
Rodrigues Júnior.
3. ed. Rio
Janeiro:
Forense, 2012.
72.
Acompanhamento
Legislativo
– de
SIALE,
o cadastramento
e ap.solicitação
de manifestação de tantas quanto
2
DIAS as
TOFFOLI,
José Antônio;
RODRIGUES
JÚNIOR,
Luiz. dos
Estudo
introdutório
à terceira
edição
forem
Pastas interessadas
sobre
as proposições;
IV - o Otávio
recebimento
Autógrafos
expedidos
pela Assembrasileira.
In. KELSEN,
Hans. Op.
cit. P. XXXV.das Pastas ou órgãos interessados quanto ao texto aprovado
bleia Legislativa,
a solicitação
de manifestação
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Por fim,
de
soconsoante
tiflnoCo sart.
o 2º
erda
boResolução
s sacirPGE
ótsnº
iH4,-odeci10
díde
rufevereiro
J satoN
2017, compete à ATL: I - manifestar-se em processos e expedientes que versem sobre
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
a edição de decretos regulamentares de leis estaduais; II - manifestar-se em processos
e expedientes instaurados para a análise da constitucionalidade de leis estaduais,
ielaborar
loffoT sapareceres
iD oinôtnA
soJ
e,équando
o caso, as minutas de petição inicial de ação direta
lde
areinconstitucionalidade,
deF lanubirT omerpuS odeclaratória
d ortsiniM de constitucionalidade ou informações do
Governador do Estado; e III - elaborar minuta de manifestação do Procurador Geral,
nos termos do disposto no artigo 90, §2º, da Constituição Estadual28.

amelborP od oãçacoloC .1
Técnico-Legislativo
aruP airo3.2.
eT aO
us Assessoramento
euq ecehnocer ,so
cfiárgoibotua sotircsna
e suUnião
es me ,nesleK snaH
od rodivres lefi omoc aicnêirepxe aus ed ,adidem agral me ,etnatluser é otieriD od
,laidnuMNo
arrâmbito
euG I ada
d oUnião,
ãçargaflcompete
ed a sópaà eCasa
tnemCivil
laicepda
se Presidência
,oragnúH-orda
tsuRepública:
A oirépmI
rI o-daexaminar
repmi o raaroconstitucionalidade,
ssessa oa socirótsih soatnlegalidade,
emicetnocaoedmérito,
aterid eatra
p
u
o
m
o
t odnaeuq
oportunidade
a
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
conveniência política das propostas de projeto de ato normativo; II - decidir sobre a
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
ampla
projeto
de
ato
o
moc ,divulgação
E 1.”acidírude
j etexto
dadinbásico
u amude
san
epa etn
em
etnnormativo
erapa are ,de
ocaespecial
írtsua osignificado
datsE o ,la
político
ou
social,
até
mesmo
por
meio
da
Rede
Mundial
de
Computadores
ou
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropo a somev
it
-mediante
itlum e laanrealização
oicanitlumdeoaudiência
datsE eleupública,
qa“ ,XX tudo
olucécom
s od oatobjetivo
siruj ednde
argreceber
od adisugestões
v a erbos
sde
otiórgãos,
flnoc od
netnoc ,aou
porpessoas;
uE à oçiIII
vre-ssupervisionar
ednarg uotserapelaboração
solucés sotdos
nat projetos
rop euq de
,ocatos
inté
entidades
-normativos
itnedi a arape,lano
er otocante
ledom oà m
é
b
m
a
t
a
r
e
,
s
o
v
o
p
s
u
e
s
e
d
e
d
a
d
i
s
r
e
v
i
d
a
o
d
n
a
t
n
e
t
s
us e
iniciativa do Poder Executivo, solicitar a participação
edos
,om
i
t
l
ú
o
a
a
i
r
o
p
e
r
b
o
s
e
s
o
r
i
e
m
i
r
p
o
e
u
q
r
o
p
o
ã
n
s
a
m
,
o
t
i
e
r
i
d
e
o
d
a
t
s
E
e
r
t
n
e
o
ã
ç
acfi
órgãos competentes nos casos de: a) declaração de inconstitucionalidade, pelo
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade por omissão; e
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
eb)d sdeferimento
ona 091 uorbde
elecmandado
lisarB o 2de
102injunção
me odnapelo
uq etSupremo
nemrom ,Tribunal
sacitílop-Federal;
ocidíruj IV
seõ-çina
ut
.acitílop aicnêdnepedni aus
a oãn e – ocidíruj otnemanedro o ,– redoP o oãn e – otieriD o euq ed aiedi A
odatsE o maledom e mamrofnoc ,– onareboS od edatnoV a oãn e – amron a e ,– açroF
pelo Poder Legislativo, por intermédio do Sistema de Acompanhamento Legislativo – SIALE, a elaboração
sdeosdocumento
revid ed denominado
otiepsed A“mapa
.ociródetsautógrafo”,
ih ongis contendo
esse bosoaresumo
didnedos
erpautógrafos
moc res recebidos
ed áh orna
ierespeclisarb
de
-tiva
nerdata
efide ao rimediato
edneerpencaminhamento
moc levíssop éà Assessoria
,síaP on Técnico-Legislativa,
acidíruj medro acom
d araudelimitação
tpur ed sodo
tnprazo
emom
15 (quinze) dias úteis para decisão do Governador quanto à sanção ou veto da propositura, nos termos
a
e
,
o
ã
ç
a
z
i
n
o
l
o
c
a
c
i
t
n
ê
d
i
e
d
s
e
õ
ç
a
n
s
a
r
t
u
o
a
o
ã
ç
a
l
e
r
m
e
,
l
i
s
a
r
B
o
d
a
c
fi
í
c
e
p
s
e
o
ã
ç
a
ic
do art. 28, § 1º, combinado com o art. 47, IV, da Constituição do Estado; V - o recebimento de processos
a
ocirótaeanteprojetos
r osrucer para
o esalteração
-ative ,aoudn
ia siaMlegislativa,
.socitílopara
p sfins
otnde
em
adnuf esregistro,
ues ed aasolicitação
zednarg
relativos
inovação
anotação
por
-de
fiemanifestação
d erpmes edas
uqPastas
sahnou
il órgãos
sad oninteressados,
odnaba od
rointermédio
vaf me sodoleSistema
pa a e de
satAcompanhamento
silpmis seõçaciLegislpxe
lativo – SIALE, mediante indicação da Assessoria Técnico-Legislativa, e o encaminhamento, por despacho
.otieàriAssessoria
D ed odaTécnico-Legislativa,
tsE osson ed oãda
çuProcuradoria
rtsnoc a mGeral
arin
do Secretário-Chefe da Casa Civil, ou à sua ordem,
odoãçEstado;
iutitsnVI
oc- raanumeração
lucitrap eedorenvio
amahdas
c sMensagens
omaíredodop Governador
euq od odo
nroEstado
t meà sAssembleia
eõxefler Legislativa,
sA
em formatos físico e digital, relativas ao encaminhamento de projetos de lei, projetos de lei complementar,
a
)a :siartnec sassimerp saud ed otnemicelebatse oa mezudnoc orielisarb odatsE od
propostas de emenda à Constituição, requerimentos de urgência na tramitação de proposituras, razões
de veto total ou parcial, bem como mensagens aditivas e outras relacionadas às proposições de iniciativa
do Governador; VII - a numeração e publicação no Diário Oficial do Estado de leis ordinárias e leis complementares sancionadas pelo Governador; VIII - a publicação das mensagens de veto total ou parcial do
Governador
Assembleia
IX
o
hleoC oicánno
gI éDiário
soJ e sOficial
aiD ariedo
ugEstado,
oN leirbnos
aG eperíodos
d oãçudade
rT recesso
.nesleK da
sna
H ed afiargLegislativa;
oibotuA .sn
aH- o,NarquivaESLEK 1
mento
o
ivátO das
e iloleis
ffoToriginais,
saiD oinsegundo
ôtnA ésoas
J eregras
d oirótde
udarquivísticas,
ortni odutsE .considerando
tdeatseJ saihtaoMvalor
ed ohistórico
ãçudortnIdo
.odocumento.
teN sedneM
28
.27 .p
2102 ,esnapreciar
eroF :oraieinconstitucionalidade,
naJ ed oiR .de .3 .roinúJem
seutese,
girdode
R norziuL
Referido dispositivo preceitua que, quando
o .Tribunal
o
ãçilegal
de arou
iecrato
et ànormativo,
oirótudortcitará,
ni odupreviamente,
tsE .ziuL oiváo
tOProcurador
,ROINÚJ SGeral
EUGIdo
RDO
R ;oinaôtquem
nA éso
J ,ILOdefender,
FFOT SAID
ma
Estado,
caberá
no2
.VXXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEK .nI .arielisarb
que couber, o ato ou o texto impugnado.
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hipótese de
regulamentação exigida por
lei, instar
Ministérios e os órgãos da
Notas
Jurídico-Históricas
sobre
ososConflitos
estrutura da Presidência da República ao cumprimento dessa determinação; e
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
V - zelar pela fiel observância dos preceitos deste Decreto, podendo devolver aos
órgãos de origem os atos em desacordo com as suas normas (cf. art. 34, I a V, do
José Antônio Dias Toffoli
Decreto nº 4.176, de 28 de março de 200229).
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
Conforme o art. 36 do referido decreto, compete à Subchefia
para Assuntos
Jurídicos da Casa Civil emitir parecer final sobre a constitucionalidade e legalidade
dos projetos de ato normativo, observadas as atribuições do Advogado-Geral da União
previstas
no art. 4º do
da Problema
Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 (Lei
1. Colocação
Orgânica da Advocacia Geral da União)30.
O art.
37 doem
aludido
decretoautobiográficos,
federal determina,
ainda, que
de
Hans
Kelsen,
seus escritos
reconhece
que as
suapropostas
Teoria Pura
do
Direito
resultante,
em serão
larga medida,
de sua àexperiência
fiel servidor
do
projetos
deé ato
normativo
encaminhadas
Casa Civil como
por meio
eletrônico,
Império
Austro-Húngaro,
especialmente
a deflagração
Guerra do
Mundial,
com observância
do disposto
no Anexo I31,após
mediante
exposiçãoda
deI motivos
titular
quando
tomou
parte
direta
de
acontecimentos
históricos
ao
assessorar
o
imperador
do órgão proponente, à qual se anexarão: I - as notas explicativas e justificativas da
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha
chegado a essa visão porque o
proposição, em consonância com o Anexo II32; II - o projeto do ato normativo; e
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoIII -ooEstado
parecer
conclusivo
a constitucionalidade,
legalidade
e a regularidade
1
E, como
al,
austríaco,
erasobre
aparentemente
apenas uma aunidade
jurídica”.
formal
do
ato
normativo
proposto,
elaborado
pela
Consultoria
Jurídica
ou
pelo
órgão
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
de assessoramento
jurídico
do proponente.
Consultorias
dos Ministérios,
sobre
a vida do grande
jurista
do século XX,As
“aquele
EstadoJurídicas
multinacional
e multiétnico,
que
séculos
prestou grande
serviço
à Europa, interlocução
contendo conflitos
preceitua
o por
§ 4º tantos
do referido
dispositivo,
manterão
permanente
com a
eConsultoria-Geral
sustentando a diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a
identida União na elaboração de projetos de atos normativos, inclusive
ficação
entre Estado
e direito,
mas
não porque o àprimeiro
se sobreporia ao último, e
enviando-lhe
cópia dos
projetos
encaminhados
Casa Civil.
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Na apreciação de projetos de lei enviados pelo Congresso Nacional ao
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiPresidente
da República para
sanção, compete
à Secretaria
de Assuntos
Parlamentares
tuições
jurídico-políticas,
mormente
quando em
2012 o Brasil
celebrou
190 anos de
da
Secretaria-Geral
da
Presidência
da
República
solicitar
aos
Ministérios
e aos demais
sua independência política.
órgãosAda
Administração
Pública
as informações
que julgar
convenientes,
ideia
de que o Direito
– e Federal
não o Poder
–, o ordenamento
jurídico
– e não a
Força
–, e a norma
– e não
a Vontade
conformam
Estado
para instruir
o exame
do projeto
(cf. do
art.Soberano
52, caput,–,do
Decreto nºe modelam
4.176). Deo acordo
brasileiro há de ser compreendida sob esse signo histórico. A despeito de diversos
momentos de ruptura da ordem jurídica no País, é possível compreender a diferenciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
29
grandeza
seus de
fundamentos
Maisa ainda,
evita-se o arecurso
retórico nº
a
O Decreto de
nº 4.176,
28 de março depolíticos.
2002, foi editado
fim de regulamentar
Lei Complementar
95,
de 26 de fevereiro
de 1998,
dispõe
sobre
a elaboração,
a redação,
a alteração
e a consolidação
das
explicações
simplistas
e aque
apelos
em
favor
do abandono
das
linhas que
sempre defileis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a
niram
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de Direito.
consolidação
dos atos normativos
que
menciona.
30
O art.As
4º da
Lei Complementar
73/90
basicamente
enumera
as atribuições
do Advogado-Geral
da
reflexões
em tornonº do
que
poderíamos
chamar
de particular
constituição
União.
do
Estado
brasileiro
conduzem
ao
estabelecimento
de
duas
premissas
centrais:
a)
a
31
O Anexo I arrola as questões que devem ser analisadas na elaboração de atos normativos no âmbito do
Poder Executivo. Por exemplo: deve ser tomada alguma providência? Quais as alternativas disponíveis?
Deve a União tomar alguma providência? Deve ser proposta edição de lei?
32
O Anexo II enuncia os elementos que as justificativas da proposição devem conter, quais sejam: 1) a sín1
tese
do problema
ou da situaçãodeque
reclama
providências;
as soluções
e providências
no ato
KELSEN,
Hans. Autobiografia
Hans
Kelsen.
Tradução de2)Gabriel
Nogueira
Dias e José contidas
Ignácio Coelho
normativo
ou na
medida proposta;
3) as
alternativas
existentes
às medidas
4) osToffoli
custos;e5)
as raMendes
Neto.
Introdução
de Mathias
Jestaedt.
Estudo
introdutório
de Josépropostas;
Antônio Dias
Otávio
Luiz
Júnior.
3. ed. Rio
Forense,
2012.
72. proposto for medida provisória ou projezões Rodrigues
que justificam
a urgência
(a de
serJaneiro:
preenchido
somente
sep.
o ato
2
Antônio;
RODRIGUES
JÚNIOR,
Luiz.
Estudo
introdutório
à terceira
toDIAS
de leiTOFFOLI,
que deva José
tramitar
em regime
de urgência);
6) oOtávio
impacto
sobre
o meio
ambiente (sempre
queedição
o ato
brasileira.
KELSEN,
Hans.
cit. P.
ou medidaIn.
proposta
possa
virOp.
a tê-lo);
7)XXXV.
as alterações propostas; e 8) a síntese do parecer do órgão jurídico.
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regulamentares
de iniciativa ou de interesse
do os
Poder
Executivo, de acordo com
Notas
Jurídico-Históricas
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as diretrizes fixadas pela direção superior da Secretaria de Estado de Casa Civil e de
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
Relações Institucionais (SECCRI); IX - promover a articulação com a Advocacia-Geral
do Estado (AGE) e a ALMG em assuntos relativos à sua área de atuação, segundo as
Antônioinformações
Dias Toffoli
diretrizes estabelecidas pela direção superior da SECCRI; e José
X – oferecer
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
ao Gabinete da SECCRI no acompanhamento dos requerimentos formulados
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ALMG ao Poder Executivo com fundamento no art. 54 da Constituição do Estado
(cf. art. 12, I a X).
a ATL possui seis núcleos. São eles: 1) Núcleo de Apoio
1. Organicamente,
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Administrativo, que tem por finalidade desenvolver as atividades de suporte
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e administrativo
à escritos
ATL, mediante
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deem
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regulamentares,
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Austro-Húngaro,
especialmente
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(cf. art. 13, após
caput);
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de
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históricos
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o
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por finalidade desenvolver métodos e procedimentos voltados ao aprimoramento
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado
a essa visão porque o
dos atos normativos de iniciativa do Poder Executivo33; 3) Núcleo de Elaboração
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoe Análise
deaustríaco,
Documentos
Legislativos, incumbido
deunidade
prestar jurídica”.
assessoramento
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1
E, como
al,
o Estado
era aparentemente
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34
elaboração
de
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de
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do
Poder
Executivo
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4)
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Prévio
de do
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multinacional
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sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instituições jurídico-políticas, mormente quando em 2012 o Brasil celebrou 190 anos de
sua independência política.
33
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II - propor diretrizes
e padrões
para
A ideiaI -de
que o eDireito
– eestudos
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o ordenamento
jurídico
– e não
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a elaboração de atos normativos no âmbito do Poder Executivo; III - identificar experiências e difundir boas
Força
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práticas relacionadas à elaboração de atos normativos; IV - participar de discussão com os órgãos e entidabrasileiro
de ato
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esse signo
histórico.
A despeito
de diversos
des afetos aohá
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da SECCRI
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de inovações
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momentos
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dae ordem
jurídica
País, é possível
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a diferenimpacto de atos normativos específicos; e VII - exercer atividades correlatas, em processo colaborativo com
ciação
específica
do
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relação
a
outras
nações
de
idêntica
colonização,
e
a
os demais Núcleos, atendidas as diretrizes da Chefia da ATL (cf. art. 14, I a VII).
34
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recurso
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processo colaborativo com os demais Núcleos, atendidas as diretrizes da Chefia da ATL (cf. art. 15, I a VI).
35
Compete-lhe: I - elaborar estudos técnicos sobre as matérias tratadas em atos legislativos e minutas de
decreto; II - realizar análise técnico-jurídica dos atos normativos de interesse do Poder Executivo; III - articular-se com a AGE visando a subsidiar as decisões do Governador quanto à constitucionalidade dos atos
1
de
sua competência;
IV - articular-se
com Kelsen.
o NúcleoTradução
de Acompanhamento
da Tramitação
Legislativa
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Hans. Autobiografia
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Neto.
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3. ed.
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2012.
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sanção
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2
DIAS TOFFOLI,
José em
Antônio;
RODRIGUES
JÚNIOR,
Estudo
introdutório
à terceira
edição
atividades
correlatas,
processo
colaborativo
com osOtávio
demaisLuiz.
Núcleos,
atendidas
as diretrizes
da Chefia
brasileira.
Hans. Op. cit. P. XXXV.
da ATL (cf.In.
art.KELSEN,
16, I a VI).
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A Advocacia Pública e o Aperfeiçoamento
das Normas Jurídicas
Notas4.Jurídico-Históricas
sobre os Conflitos
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
O recrudescimento e a complexidade dos problemas econômicos e sociais, a
crescente intervenção e regulação do Estado e a proeminência da atividade legislativa
José
Antônio
Dias Toffoli
do Poder Executivo no Estado contemporâneo são fatores
que,
inexoravelmente,
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
repercutem na atuação da Advocacia Pública e, de modo mais incisivo, nas
suas
funções de consultoria jurídica e de assessoramento técnico-legislativo.
Diante desse quadro, a Advocacia Pública não pode mais seguir sendo
apenas1.um
órgão responsável
por dar a “redação final” a projetos de lei de iniciativa
Colocação
do Problema
do Governador e preparar as respectivas mensagens, atividades cada vez mais
copiosas
e repetitivas,
haja
vista
o manifesto
e impressionante
domínio
Executivo
Hans
Kelsen, em
seus
escritos
autobiográficos,
reconhece
que suadoTeoria
Pura
do
resultante, em
medida, deosua
comonos
fielprimados
servidor do
em Direito
matériaé legislativa.
Há larga
de desenvolver
seuexperiência
mister pautada
da
Império
Austro-Húngaro,
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
racionalidade e da eficiência normativa.
quando tomou parte direta de acontecimentos históricos ao assessorar o imperador
Dos três modelos de assessoramento técnico-legislativo mencionados no
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
tópico anterior, destaca-se o adotado pelo Estado de Minas Gerais, em especial pelas
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoatividades
afetas
ao Núcleo
de Legística, queapenas
tem poruma
finalidade
desenvolver
E, como
al,
o Estado
austríaco,
era aparentemente
unidade
jurídica”.1 métodos
e
procedimentos
voltados
ao
aprimoramento
dos
atos
normativos
de iniciativa
do
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro
romance
Poder aExecutivo.
Ao referido
núcleo
compete:
I - promover
e disseminar eestudos
sobre
vida do grande
jurista do
século
XX, “aquele
Estado multinacional
multi39 séculos prestou grande serviço à Europa, contendo conflitos
étnico,
tantos
técnicosque
de por
legística
; II - propor diretrizes e padrões para a elaboração de atos
enormativos
sustentando
diversidade
de seus
povos, era
o modelo
real parae adifundir
identinoa âmbito
do Poder
Executivo;
IIItambém
- identificar
experiências
ficação entre Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
boas práticas relacionadas à elaboração de atos normativos; IV - participar de discussão
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
com os órgãos e entidades afetos ao futuro ato normativo; V - apoiar o Gabinete da
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiSecretaria
de Estado de Casa
Civil e quando
de Relações
Institucionais
na incorporação
de
tuições
jurídico-políticas,
mormente
em 2012
o Brasil celebrou
190 anos de
inovações
para
o
aprimoramento
da
elaboração
e
tramitação
dos
atos
normativos;
sua independência política.
VI - criar
metodologia
avaliação
impacto
atos normativos
específicos;
A ideia
de que o para
Direito
– e nãode
o Poder
–, odeordenamento
jurídico
– e não ae
Força
–, e a norma
– e não
a Vontade
Soberano
–, conformam
modelam
o Estado
VII - exercer
atividades
correlatas,
emdo
processo
colaborativo
comeos
demais Núcleos,
brasileiro
há
de
ser
compreendida
sob
esse
signo
histórico.
A
despeito
de
diversos
atendidas as diretrizes da Chefia da ATL (cf. art. 14, I a VII, do Decreto nº 45.682,
de
momentos
de
ruptura
da
ordem
jurídica
no
País,
é
possível
compreender
a
diferen9 de agosto de 2011).
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
explicações
simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defi39
Legística é o ramo do conhecimento que estuda os modos e os métodos de concepção e redação das leis,
niram
construção
de nosso
Estadoaplicação
de Direito.
visando a
a assegurar
a qualidade,
a adequada
e o exato cumprimento dos textos normativos que
presidem
as relações
sociais.
legísticado
material
a genética chamar
dos atos normativos,
sua ideação,
necessiAs
reflexões
em Atorno
queenfoca
poderíamos
de particular
constituição
dade, utilidade, aplicabilidade, efetividade e harmonização com o resto do ordenamento jurídico. A legístido
Estado
brasileiro
conduzem
ao
estabelecimento
de
duas
premissas
centrais:
a) a
ca formal, por sua vez, preocupa-se com a redação dos atos normativos. Embora tenha ares novidadeiros no
Brasil, fala-se de legística, como um saber específico, desde a década de 60 do século passado. Países como
Alemanha, Áustria, Canadá, Espanha, Itália, Portugal, Reino Unido e Suíça têm experimentado um notável
desenvolvimento da chamada Ciência da Legislação, circunstância que se deve à necessidade de superação
1
de
problemas
como
a proliferação
leis,Kelsen.
a baixaTradução
qualidadededaGabriel
legislação,
as dúvidas
à aplicação
KELSEN,
Hans.
Autobiografia
dedas
Hans
Nogueira
Dias erelativas
José Ignácio
Coelhoe
interpretação
normas jurídicas,
a ineficácia
textos
legais, problemas
também
seToffoli
encontram
preMendes
Neto.das
Introdução
de Mathias
Jestaedt. dos
Estudo
introdutório
de Joséque
Antônio
Dias
e Otávio
Luiz
Rodrigues
Júnior.
3. ed.eRio
Janeiro:
72.das fronteiras do Direito, condicionando,
sentes
no cenário
brasileiro
quede
amiúde
se Forense,
projetam2012.
para p.
além
2
DIAS
TOFFOLI,
José Antônio; RODRIGUES
Otávio
Luiz.
introdutório
à terceira
edição
por
exemplo,
o desenvolvimento
econômico eJÚNIOR,
social, na
medida
emEstudo
que a falta
de confiança
na aplicação
brasileira.
In. repercutir
KELSEN, Hans.
Op. cit. P. XXXV.
das leis pode
negativamente,
por exemplo, no nível de investimentos no País.
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O modelo
sotfederal
iflnotambém
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irótsem
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idíruàJAdvocacia
satoN
Pública papel de relevo no processo administrativo legislativo, principalmente ao
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
prever a sua participação obrigatória nas delegações, comissões, comitês ou grupos
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possuíam uma
coerência intrasistemática
mais firme
que agora possuem” (sic).
Notas
Jurídico-Históricas
sobre
osdoConflitos
Nas câmaras legislativas, inexistiam fortes tensões sociais e políticas, como
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
hoje sói acontecer.
Com a ampliação do direito de sufrágio a partir da segunda metade do
José Antônio Dias Toffoli
século XIX, o quadro altera-se drasticamente.
Ministro
do
Supremo
Federal
A organização da sociedade em classes e grupos de Tribunal
interesses
e a
democratização do acesso ao Legislativo – com o ingresso de novos representantes
eleitos por novos eleitores – promovem a ruptura do modelo político centrado na
plena 1.
identidade
entre
burguesia e Parlamento42, na homogeneidade de interesses
Colocação
do Problema
representados no Poder Legislativo43.
O debate
passaautobiográficos,
a ser ideológico.reconhece
Correntes
desua
pensamento
Hans
Kelsen,parlamentar
em seus escritos
que
Teoria Purae
do
Direito politicamente
é resultante, em
larga medida,
de sua
experiência como
fiel do
servidor
aspirações
divergentes
começam
a confrontar-se
em torno
papel do
Império
Austro-Húngaro,
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
44
Direito e do Estado , e isso modifica profundamente as características da instituição
quando
tomou
parte
de acontecimentos
históricostransformam-se
ao assessorar oem
imperador
parlamentar
e das
leis,direta
porquanto
as câmaras legislativas
espelho
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
da sociedade, mosaico fiel de sua multifária composição, expressão de seus vários
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessointeresses
e ideologias,
amiúde
conflitantesapenas
e incompossíveis.
al,
o Estado
austríaco, era
aparentemente
uma unidade jurídica”.1 E, como
O
sufrágio
universal
é
que
vai
tornar
possível
a integração
das diversas
forças
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório
a esse verdadeiro
romance
45
sociais,
Martínez
, “os que não votavam,
sobre
a porque,
vida do como
grandesalienta
jurista Gregorio
do séculoPeces-Barba
XX, “aquele
Estado multinacional
e multiétnico,
quemarginalizados
por tantos séculos
prestou
serviço
à Europa,no
contendo
conflitos
os setores
do voto,
nãogrande
se sentiam
integrados
Parlamento,
não
esentiam
sustentando
a
diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a
identique o Parlamento era seu, e só começaram a senti-lo quando puderam
ficação
entre
Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
participar
dele”.
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Então, com a passagem do Estado Liberal para o Estado Social de Direito,
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instie, deste,jurídico-políticas,
para o Estado Democrático
Direito
modelo
de Estado
compromissado
tuições
mormente de
quando
em– 2012
o Brasil
celebrou
190 anos de
em
garantir
uma
sociedade
pluralista
–,
tornou-se
necessário
viabilizar
a participação
sua independência política.
política
grupos
sociais,
dos movimentos
populares,
e engendrar
A dos
ideianovos
de que
o Direito
– e surgidos
não o Poder
–, o ordenamento
jurídico
– e não a
Força
–, e compositivos
a norma – e não
Vontade isto
do Soberano
–, conformam
modelam
o Estado
métodos
de aconflitos,
é, mecanismos
técnicosepor
meio dos
quais
brasileiro
há
de
ser
compreendida
sob
esse
signo
histórico.
A
despeito
de
diversos
opiniões, palavras e projetos diametralmente opostos – e, por isso, muitas vezes
momentos
de ruptura
dater
ordem
jurídica
no País, é possível
difereninconciliáveis
– possam
expressão,
assegurando-se,
destacompreender
forma, que asa decisões
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
parlamentares sejam fruto da deliberação do povo politicamente representado por
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
todos os parlamentares eleitos democraticamente, por todos os partidos e blocos
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defipartidários
com representação
nas Casas
Legislativas, incluindo a maioria e a minoria,
niram
a construção
de nosso Estado
de Direito.
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
do Estado brasileiro conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a
Elviro Aranda Álvarez, Los actos parlamentarios no normativos y su control jurisdicional, p. 77.
Na opinião de José Tudela Aranda, a quebra desse modelo modificou o funcionamento das câmaras legislativas, ao impor uma férrea disciplina por grupos, circunstância que, no entanto, não se viu acompanhada
1
de
correspondentes
alterações nos
procedimentos
parlamentares
(El Nogueira
Parlamento
necessario.
Parlamento
KELSEN,
Hans. Autobiografia
de Hans
Kelsen. Tradução
de Gabriel
Dias
e José Ignácio
Coelhoy
democracia
en elIntrodução
siglo XXI, p.
Mendes
Neto.
de77).
Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
44
Luiz
RodriguesMerlin
Júnior.Clève,
3. ed.Atividade
Rio de Janeiro:
Forense,
2012.
p. 72. p. 48.
Clèmerson
legislativa
do Poder
Executivo,
2
45DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
Reflexiones sobre el Parlamento, in Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutente, Madrid,
brasileira.
In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
p. 214.
42
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proficiente,
em especial na fase instrutória
das proposições
normativas, em que o
Notas
Jurídico-Históricas
sobre
os Conflitos
Estado há de submeter a ideação legislativa à consulta e à discussão popular e buscar
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
ouvir e persuadir os seus destinatários.
Sobre o assunto, Fabiana de Menezes Soares48 assim se manifesta:
José Antônio Dias Toffoli
Ministro
do
Supremo
Tribunal aparece
Federal
Nesse sentido, a questão da eficácia da legislação
lado a lado das medidas de execução e implementação.
Adotar estratégias para persuadir os destinatários/
interessados por meio de ações para construção de um
1. Colocação do Problema
consenso possível (audiências públicas, negociação
legislativa,
práticas de lobbyreconhece
regulamentadas,
plebiscitos,
Hans Kelsen, em seus
escritos autobiográficos,
que sua Teoria
Pura
do Direito é resultante, em
larga medida,
de sua experiência
comopara
fiel servidor
inclusive
os administrativos)
são meios
otimizardo
o
Império Austro-Húngaro, nível
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
de eficácia social. Isso significa que, durante todo
quando tomou parte direta
acontecimentos
históricos
ao assessorar
o imperador
o de
processo
de elaboração
e redação,
o compreender
e o
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
aceitar uma dada legislação não deve ser considerada uma
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoexclusivamente
estilística.
al, o Estado austríaco, eraquestão
aparentemente
apenas uma
unidade jurídica”.1 E, como
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
49
E continua
a autora
, salientando
os proveitos
auferíveis
com a aproximação
sobre a vida
do grande
jurista
do século XX,
“aquele Estado
multinacional
e multiétnico,
que por etantos
séculos
prestou
serviço
à Europa,
contendo conflitos
entre legislador
cidadão
e a adoção
degrande
processos
legislativos
participativos:
e sustentando a diversidade de seus povos, era também o modelo real para a identificação entre Estado e direito,
mas não porqueentre
o primeiro
se sobreporia
ao último,
e
A aproximação
legislador
e cidadão
pode
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
propiciar processos de produção do Direito em que
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instimais quando
persuasão
menos
coerção
e, nos
processos
tuições jurídico-políticas, haja
mormente
eme2012
o Brasil
celebrou
190
anos de
participativos,
a
negociação
do
conteúdo
pode
gerar
sua independência política.
uma –co-responsabilidade
pela sua efetivação,
A ideia de que o Direito
e não o Poder –, o ordenamento
jurídicoporque
– e nãoos
a
Força –, e a norma – e não participantes
a Vontade do Soberano
–, conformam
o Estado
colaboraram
com suase modelam
representações
de
brasileiro há de ser compreendida
signo histórico.
despeito
de diversos
mundo, osob
queesse
é otimizado
por umaAgama
de informações
momentos de ruptura da ordem
jurídica
no
País,
é
possível
compreender
a diferenevidenciadas na reconstrução da situação-fática-problema,
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
resultante do processo de avaliação legislativa.
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defiTambém para
CarlosEstado
BlancodedeDireito.
Morais50, a consulta popular constitui um
niram a construção
de nosso
importante
elemento
a avaliação
prévia de impacto
normativo:
As reflexões
empara
torno
do que poderíamos
chamar
de particular constituição
do Estado brasileiro conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a

48
1
LegísticaHans.
e desenvolvimento:
a qualidade
da leiTradução
no quadro
da otimização
de Dias
uma emelhor
legislação,
in
KELSEN,
Autobiografia de
Hans Kelsen.
de Gabriel
Nogueira
José Ignácio
Coelho
CadernosNeto.
da Escola
do Legislativo,
p. 14.Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Mendes
Introdução
de Mathias
49
Luiz
Rodrigues
Júnior. 3. ed. Rioade
Janeiro: Forense,
p. 72.
Legística
e desenvolvimento:
qualidade
da lei no2012.
quadro
da otimização de uma melhor legislação, in
2
DIAS TOFFOLI,
Antônio; RODRIGUES
JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
Cadernos
da EscolaJosé
do Legislativo,
p. 17.
50
brasileira.
In. KELSEN,
Hans. Op.
cit. P. XXXV.
Guia de avaliação
de impacto
normativo,
p. 39 e 40.
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66
3
1

01:90:61 3102/11/8

oluaP oãS ed lapicinuM aramâC ad airodarucorP atsiveR

31 ddni.oloim 75011

lugar, que nas sobre
relações entre
o Estado e os particulares, o
Notas Jurídico-Históricas
os Conflitos
elemento essencial é a cooperação, não a subordinação.
Federativos e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
Viu-se na história, apesar das sanções draconianas, o malogro absoluto dos
Antônio
Dias eToffoli
empréstimos forçados. A coerção não é, para o Estado, oJosé
meio
mais fácil
mais
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
econômico de arranjar dinheiro.
Pelo contrário, quando a consciência comum reconhece a legitimidade de
uma medida fiscal, aceita-lhe o encargo sem protestar. O que há de admirável no
sistema1.fiscal
francêsdo
é aProblema
boa vontade do contribuinte.
Colocação
Trata-se, assim, de emprestar maior racionalidade ao processo de
produção
lograr
maior
eficiência normativa.
legitimar
Hansjurídica,
Kelsen, para
em seus
escritos
autobiográficos,
reconheceTrata-se
que suade
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Pura
do
Direito é resultante,
em larga
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de suaum
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fiel público,
servidor no
do
democraticamente
os projetos
estatais
mediante
processo como
de debate
Império
Austro-Húngaro,
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
qual as discussões devem ser amplas, abertas, durar um tempo razoável e observar
quando
tomoudaparte
direta de
acontecimentos
históricos
ao assessorar
o imperador
os postulados
contradição
e do
diálogo. Um bom
procedimento
legislativo
há de
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
propiciar espaços e tempos adequados para a negociação, para o convencimento e,
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessose possível,
a confluência
entre pontosapenas
de vista
originariamente
confrontantes.
1
E, como
al,
o Estadopara
austríaco,
era aparentemente
uma
unidade jurídica”.
54
,
“para
Como
diz
Jeremy
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citado
por
Virgilio
Zapatero
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro escrever
romance
leis, basta
saber
escrever,
e, para
estabelecê-las,
bastaEstado
possuir
o poder de fazê-lo”.
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e multiétnico,
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ficação entre
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mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao
último,
e
No Estado Democrático de Direito brasileiro, as leis e atos normativos, para
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
serem bons, devem ter lastro social, fundar-se em razões constitucionais, legais,
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instilegítimas
e lícitas para serem
editados.
tuições
jurídico-políticas,
mormente
quando em 2012 o Brasil celebrou 190 anos de
Sob
esse
aspecto,
sua independência política. oportuno registrar o entendimento de Christian
Starck55A, ideia
para de
quem
é resultado
um procedimento
democrático
queao lei
Direito
– e não de
o Poder
–, o ordenamento
jurídico –regulado
e não a
Força
–, e a norma – e não
do Soberano
–, conformam
e modelam
o Estado
constitucionalmente,
quea Vontade
se distingue
da “lei como
ordem do
soberano”
pelas
brasileiro
há
de
ser
compreendida
sob
esse
signo
histórico.
A
despeito
de
diversos
notas da argumentação, da publicidade, da razão, do compromisso e da proteção
momentos
de ruptura
da ordem jurídica
no País,
é possível
compreender deve
a diferenfrente ao império
incontrastável
da maioria.
Para
ele, o procedimento
estar
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
configurado a fim de que muitas e competentes reflexões e propostas possam
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
efetivamente influir na determinação do conteúdo da lei. O procedimento há de
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defigarantir
informações
situações
reais que serão reguladas pela lei, além
niram
a construção
de sobre
nosso as
Estado
de Direito.
de argumentos
e considerações
sobrepoderíamos
se a lei realmente
atende
o bem
comum.
As reflexões
em torno do que
chamar de
particular
constituição
do
Estado brasileiro
conduzem
ao estabelecimento
de duas
premissas centrais:
a) a
O elemento
democrático
do procedimento
– os órgãos
participantes
do processo
legislativo – oferece certa garantia de que “a legislação não cairá nas mãos dos
representantes de uma ideologia determinada” e, nessa medida, pode afiançar “uma
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
54DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
Jeremy Bentham, Nomografía o el arte de redactar leyes, p. LXXIII.
55
brasileira.
In. de
KELSEN,
Op. cit.alemana,
P. XXXV.p. 239 e 240.
El concepto
ley en laHans.
Constitución
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certa bondade do
soconteúdo
tiflnoCdaslei”.
o erbos sacirótsiH-ocidíruJ satoN
Saliente-se que a abertura do processo pré-legislativo aos cidadãos e aos
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
representantes de grupos e forças sociais permite, segundo precisa observação de
Jacques Chevallier56, identificar conflitos, delimitar os terrenos de confrontação,
isituar
loffoTas
sazonas
iD oinpossíveis
ôtnA ésoJde compromisso e visa a uma melhor adaptação das regras,
lalém
aredede
F latenuar
anubirT eventuais
omerpuS oreações
d ortsinde
iMrejeição.
Enquanto os tecnocratas que elaboram políticas públicas preocupam-se
com o atingimento de metas57 – e não necessariamente com a observância de uma
ordem de valores democraticamente plasmada –, os
amAdvogados
elborP od Públicos
oãçacolovelam
C .1 pela
constitucionalidade, legalidade, licitude e legitimidade da ação estatal.
aruP airoAliás,
eT ausna
eulúcida
q ecehanálise
nocer ,sde
ocfiRicardo
árgoiboAntônio
tua sotircLucas
se suesCamargo
me ,nes58
le,K“asnexistência
aH
o
d um
rodicorpo
vres lede
fi oadvogados
moc aicnêide
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xe aus edcujo
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serfavor,
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Administração Pública, também se coloca como uma das formas de se permitirI
raoconcreção
darepmi o de
raro
ssessa oaeconômicas
socirótsih scom
otnem
cetnoca de
ed universalidade
aterid etrap uom
t odoutro
nauq
políticas
o isentido
e,opor
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
lado, de se impedir o estabelecimento de situações privilegiadas no mercado, pelas
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
alianças
e eadministradores
que,
1
o
moc ,E entre
.”acidagentes
íruj edaeconômicos
dinu amu sadeterminados
nepa etnemetn
rapa are ,ocaírtsude
a oórgãos
datsE o
,la
paradoxalmente,
deveriam
controlá-los”.
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropo a somevit
de
-itlum e Na
lanoambiência
icanitlum o
daum
tsE eEstado
leuqa“ Democrático
,XX olucés odde
atsDireito,
iruj ednacomo
rg od o
adbrasileiro,
iv a erbos
scabe
otiflnàocAdvocacia
odnetnoc Pública
,aporuE aà o
çivres social
ednarge uootsdever
erp soconstitucional
lucés sotnat ropdeeuviabilizar
q ,ocinté
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itnedi a arap laaserpolíticas
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d
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o
d
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tnetsmas,
us e
públicas não só sob aspectos formais (redacionais),
etambém,
,omitlú omateriais.
a airoperboCompete-lhe
s es oriemirp oescrutinar
euqrop oãtecnicamente
n sam ,otierid as
e oproposições,
datsE ertne oãaçafim
cfi
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
de possibilitar a produção de normas justas e, na medida do possível, harmonizar
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
distintas
e rpolíticas
a cpartir
ejuridicamente
d sona 091 uas
orb
elec lisarpretensões
B o 2102 mee forças
odnausociais
q etnem
om ,sacitque,
ílop-o
idíruj de
seõsuas
çiut
próprias perspectivas, têm, cada qual, uma concreta ideia
de
justiça.
.acitílop aicnêdnepedni aus
administradores
a oãn e –Cumpre
ocidírujà oAdvocacia
tnemanedPública
ro o ,– rapontar
edoP o eoãtraduzir
n e – otaos
ieriD
o euq ed aiedi públicos
A
o
atsEgovernantes,
o maledom esob
mam
ofnoc ,estritamente
– onareboS ojurídico,
d edatnoas
V pretensões,
a oãn e – amas
ronobjeções,
a e ,– açroas
F
e daos
o rângulo
sobservações,
osrevid ed otas
iepsugestões,
sed A .ociras
ótsdúvidas
ih ongiseeas
sseincompreensões
bos adidneerpmo
c
r
e
s
e
d
á
h
o
r
i
e
l
i
s
a
r
b
de todos aqueles que,
-no
neprocesso
refid a repré-legislativo
dneerpmoc lede
vísausculta
sop é ,síae Pdebate,
on acid
íruj medro ad arutambém
tpur ed scom
otnevistas
mom
manifestaram-se,
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
a compatibilizar interesses e expectativas diametralmente opostos e obter maior
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
adesão e consenso social.
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
.otieriD ed odatsE osson ed oãçurtsnoc a marin
oãçiutitsnoc ralucitrap ed ramahc somaíredop euq od onrot me seõxefler sA
a )a :siartnec sassimerp saud ed otnemicelebatse oa mezudnoc orielisarb odatsE od
A racionalização da produção jurídica, in Legislação: Cadernos de Ciência de Legislação, p. 16.
A propósito, Luiz Carlos Bresser Pereira, então Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado
do governo Fernando Henrique Cardoso, desnuda a alma da visão tecnocrática gerencial inglesa, que serviu
de
brasileira
pela
Constitucional
o
hlmodelo
eoC oicápara
ngI éasoreforma
J e saiD aadministrativa
rieugoN leirbaG
ed oãçudempreendida
arT .nesleK sn
aH eEmenda
d afiargo
ibotuA .snaH ,nº
NE19/98:
SLEK 1
“Toda
termos
cono
ivátOadministração
e iloffoT saiD pública
oinôtnAgerencial
ésoJ ed otem
irótude
doconsiderar
rtni odutsEo .indivíduo,
tdeatseJ saiem
htaM
ed oãeconômicos,
çudortnI .otecomo
N sedn
eM
.27 .p .e21
02 ,esnerpara
oF :orum
ienanovo
J ed oEstado,
iR .de .3in
.roReforma
inúJ seugdo
irdEstado
oR ziuLe
sumidor” (Gestão do setor público: estratégia
estrutura
o
ãçide ariecretPública
à oirótGerencial,
udortni op.
du33).
tsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
Administração
58
.VXXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEK .nI .arielisarb
Advocacia Pública: mito e realidade, p. 80.
56
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ciência jurídica moderna, pontifica
Luzius
, não pode continuar
NotasA Jurídico-Históricas
sobre
os Mader
Conflitos
a excluir os aspectos sociológicos do Direito e, especialmente, da legislação. A época
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
do «direito puro», afirma com razão, está ultrapassada. Portanto, o jurista, e o
59

Advogado Público em particular, deve preocupar-se necessariamente com o processo
Antônio
Dias Toffolia
de gestação das normas, sua aplicação e seus efeitos. Deve José
começar
por considerar
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
legislação como um processo dinâmico e reiterativo de interação entre a sociedade
civil e o sistema político-administrativo, um processo ao longo do qual diversos
atores sociais e políticos equacionam problemas e formulam expectativas em
relação1.ao
Estado, que
intervém na sociedade para realizar fins cada vez mais
Colocação
do hoje
Problema
diversificados, utilizando a legislação como um de seus principais instrumentos de
ação. Hans
Isto equivale
a uma
mudança de paradigma
para
a ciência
jurídica,
Kelsen, em
seusverdadeira
escritos autobiográficos,
reconhece
que
sua Teoria
Pura
do
Direito
é resultante,
em larga medida,
de sua
experiência
como
fiel o
servidor
do
tendo
em vista
que o «idealismo
normativo»
dos
juristas deve
ceder
seu lugar
Império
Austro-Húngaro,
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
predominante a uma visão tanto tecnocrática quanto sociológica do fenômeno
quando
tomou parte direta de acontecimentos históricos ao assessorar o imperador
legislativo.
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
Nesse processo processo dinâmico e reiterativo, de interação e interseção
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoentre
a sociedade
civil eera
o sistema
político-administrativo,
a Advocacia
Pública
pode
1
E, como
al,
o Estado
austríaco,
aparentemente
apenas uma unidade
jurídica”.
atuar
de
diversas
formas:
por
meio
de
audiências
públicas,
fóruns
de
discussões,
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
realização
dedo
seminários,
capacitação
de agentes
públicos
e lideranças
comunitárias,
sobre
a vida
grande jurista
do século
XX, “aquele
Estado
multinacional
e multiétnico,
que por
tantos séculos
prestou estatísticos,
grande serviço
à Europa,
contendo
conflitos
publicações
científicas,
levantamentos
avaliações
de impacto
normativo,
emapeamentos
sustentando ajurisprudenciais,
diversidade de seus
povos, era
para a identiformação
de também
bancos odemodelo
dados real
temáticos,
entre
ficação
entre
Estado
e
direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao último,
e
outras. Como se vê, a atuação da Advocacia Pública, no campo da produção
jurídica,
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
revela-se extraordinariamente fecunda.
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instituições jurídico-políticas, mormente quando em 2012 o Brasil celebrou 190 anos de
sua independência política.
Dever
Acautelamento
Jurídico
Advocacia Pública
A 4.2.
ideiaOde
que ode
Direito
– e não o Poder
–, oda
ordenamento
jurídico – e não a
Força –, e a norma – e não a Vontade do Soberano –, conformam e modelam o Estado
brasileiroA há
de ser compreendida
esse signo
histórico.
despeitona
de detecção
diversos
Advocacia
Pública podesob
exercer
um papel
assaz A
relevante
momentos
de
ruptura
da
ordem
jurídica
no
País,
é
possível
compreender
a
diferenprematura e na identificação de problemas que merecem, efetivamente, providências
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
normativas para ser equacionados.
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
Nem sempre os impulsos externos que o Governo recebe da sociedade
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defi(imprensa,
organizações
não-governamentais,
niram
a construção
de nosso
Estado de Direito.meio acadêmico, usuários de serviços
públicos,
manifestantes,
parlamentares,
partidos políticos,
têm o constituição
condão de
As reflexões
em torno
do que poderíamos
chamar deetc.)
particular
do
Estado brasileiro
estabelecimento
de duas
premissas
a
delimitar,
de formaconduzem
precisa, asao
questões
normatizáveis
e, além
disso, centrais:
engendrara)as
respectivas soluções normativas.
Pela técnica que possui e pelas funções que, com exclusividade, desempenha,
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
59DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
A avaliação legislativa: uma nova abordagem do direito, in Legislação: Cadernos de Ciência de Legislação,
brasileira.
p. 40 e 41.In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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a Advocacia Pública
naturalmente,
criação
sotiflpreordena-se,
noC so erb
os saciróatsevitar
iH-oca id
íruJ de
satfalsos
oN
problemas e a afastar o perigo de uma avaliação equivocada, por superestimação
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
ou subestimação60, circunstâncias que propendem ao estabelecimento de normas
socialmente ineficazes.
iloffoT saAs
iD atividades
oinôtnA ésde
oJ consultoria e de assessoramento a cargo da Advocacia
lPública
aredeF coadjuvam
lanubirT omoerGoverno
puS od oratsprecatar-se
iniM
de eventuais questionamentos judiciais
em razão da análise e da interpretação que efetuam da legislação, da jurisprudência,
da doutrina especializada e, também, dos elementos produzidos durante a fase de
instrução do processo administrativo legislativoam
(audiências
públicas,
de
elborP od o
ãçacoloCoitiva
.1
interessados, laudos técnicos, etc.).
aruP airoCabe
eT ausà eAdvocacia
uq ecehnocPública,
er ,socfiátambém,
rgoibotuaassegurar
sotircse suaesconstitucionalidade
me ,nesleK snaH das
o
d rodivres lnormativas,
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aus ed ,observação
adidem agrade
l mGema
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proposições
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o rasistema
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nemiccircunstância.
etnoca ed aterid etrap uomot odnauq
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
Por conseguinte, a Advocacia Pública deve responder, com exclusividade,
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
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o
moccontrole
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Casas
amor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinuenviar
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som
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que, nas ações judiciais em que o Estado é parte, deparam-se com arguições
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
inconstitucionalidade por ação ou omissão e outros vícios que acometem leis e atos
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
decisões
judiciais
enormativos.
d sona 091 uDesta
orbeleforma,
c lisarB prenunciam
o 2102 me od
nauq etn
emrom desfavoráveis
,sacitílop-ocidíeruprecatam
j seõçiut
o Poder Executivo de eventuais óbices à implementação
execução
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edni aus
públicas.
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62 a oãn e – amron a e ,– açroF
odatsE oDe
malfato,
edompois,
e macomo
mrofno
c ,– onFrancesco
areboS od eFerrara
datnoV
ensina
: “a prática, posta em face
sde
osrhipóteses
evid ed otreais
iepsede A
.
o
c
i
r
ó
t
s
i
h
o
n
g
i
s
e
s
s
e
b
o
s
a
d
i
d
n
e
e
rpmoc reas solução
ed áh orjurídica
ielisarb
das necessidades da vida, sente primeiro
-(...).
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das
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
necessidades sociais que se fazem sentir e batem à porta dos Tribunais. Além disso,
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
a variedade inexaurível das questões práticas frequentemente revela problemas
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
novos, ou novos lados de problemas .jurídicos
(...).
otieriD ed
odaÀs
tsEvezes
ossonum
edcaso
oãçujurídico
rtsnoc amostra
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oexperimentalmente
ãçiutitsnoc ralucitrapque
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íredopoueuunilateral,
q od onroet por
me isso
seõxdesmorona
efler sA
a )a :siartnec sassimerp saud ed otnemicelebatse oa mezudnoc orielisarb odatsE od
60
Neste sentido, tratando do «processo legislativo interno», “que se refere ao modus faciendi adotado para
a htomada
mas
propriamente
Advocacia
o
leoC oicda
ándecisão
gI ésoJ elegislativa”,
saiD arieugo
N lenão
irbaG
ed oãçudarTsob
.nesaleincumbência
K snaH ed afida
arg
oibotuA .Pública,
snaH ,NEGilmar
SLEK 1
Ferreira
Trimestral
Público,
p.
o
ivátO eMendes,
iloffoT saQuestões
iD oinôtnfundamentais
A ésoJ ed oiróde
tudtécnica
ortni odlegislativa,
utsE .tdeatin
seJ Revista
saihtaM
ed oãçudde
ortDireito
nI .oteN
sedneM
.27 .p .2102 ,esneroF :orienaJ ed oiR .de .3 .roinúJ seugirdoR ziuL
266 e 267.
61ãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
o
Racionalidad legislativa, p. 272.
62
.VXXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEK .nI .arielisarb
Interpretação e aplicação das leis, p. 188 e 189.
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contato dos
fatos o edifício fadigosamente
levantado
abstrações dos teóricos”.
Notas
Jurídico-Históricas
sobre
os pelas
Conflitos
As informações, oriundas da prática jurídica, do dia a dia dos Advogados
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
Públicos que atuam no contencioso, devem constituir uma base de dados dos focos
de litigiosidade e servir, proveitosamente, de instrumento para orientar eventuais
José Antônio Dias Toffoli
correções normativas.
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
É necessário, portanto, fomentar, nos órgãos de Advocacia
Pública
que
desempenham atividades consultivas e contenciosas, a cultura da percepção e da
avaliação de impacto da norma, na busca de uma maior efetividade, eficácia e
eficiência
normativa.do Problema
1. Colocação
Hans Kelsen, em seus escritos autobiográficos, reconhece que sua Teoria Pura
do Direito
é resultante, em larga medida, de sua experiência como fiel servidor do
5. Conclusão
Império Austro-Húngaro, especialmente após a deflagração da I Guerra Mundial,
quando tomou parte direta de acontecimentos históricos ao assessorar o imperador
Do exposto, conclui-se que:
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
1) No Brasil, ainda é bastante incipiente a preocupação com a qualidade das
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoleisoeEstado
dos atos
normativos
no âmbito do apenas
Poder Executivo,
terreno
extremamente
1
E, como
al,
austríaco,
era aparentemente
uma unidade
jurídica”.
fértil
e
auspicioso
para
a
atuação
institucional
da
Advocacia
Pública
do
século
XXI,
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
que pode
conduzir
a uma
mudança
de paradigma
naEstado
funçãomultinacional
desempenhada
pelos
sobre
a vida
do grande
jurista
do século
XX, “aquele
e multiétnico,
que por
tantosde
séculos
grande
serviço àda
Europa,
contendo
conflitos
Advogados
Públicos:
merosprestou
intérpretes
a partícipes
elaboração
de leis
e atos
enormativos
sustentando
a diversidade
deaos
seus
povos,de
erajuridicidade;
também o modelo real para a identimelhor
ajustados
estalões
ficação entre Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
2) No sistema constitucional brasileiro, cabe aos Advogados Públicos
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
consultores jurídicos e assessores técnico-legislativos viabilizar, na medida do
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instijuridicamente
possível, e ainda
no estágio
de em
sua 2012
formulação,
as políticas
tuições
jurídico-políticas,
mormente
quando
o Brasil celebrou
190públicas,
anos de
apontando
alternativas,
quando
cabíveis,
e
ponderar
acerca
da
viabilidade
e
sua independência política.
compatibilidade
jurídica
formal
material
normativas
A ideia de que
o Direito
– e enão
o Poderdas
–, oproposições
ordenamento
jurídico – ecom
não a
Força
–, e a norma
– e não a Vontade
do Soberano –, conformam e modelam o Estado
Constituição
e o ordenamento
infraconstitucional;
brasileiro3)há
deoser
compreendida
esse
signo
histórico. A
despeito
de diversos
Para
bom
desempenhosob
dessa
tarefa,
é necessário
estreitar
a interlocução
momentos de ruptura da ordem jurídica no País, é possível compreender a diferendos órgãos de Advocacia Pública com as autoridades, os técnicos e os formuladores
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
de políticas públicas em áreas juridicamente sensíveis, como saúde, educação,
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
segurança pública,
tributação,
serviços
públicos,
organização
explicações
simplistas
e a apelosfinanças,
em favororçamento,
do abandono
das linhas
que sempre
defiadministrativa
e
contratos,
ainda
na
fase
genética
de
projetos,
com
o
objetivo de
niram a construção de nosso Estado de Direito.
capacitar
e qualificar
Advogados
comchamar
o aporte
e com as
As reflexões
em os
torno
do que Públicos
poderíamos
de intelectual
particular constituição
do
Estado brasileiro
conduzem
ao estabelecimento
deasduas
centrais:
a) a
informações
necessárias,
para assim
poderem exercer
suaspremissas
funções de
consultoria
e assessoria jurídicas com a máxima proficiência;
4) As atividades de consultoria jurídica e de assessoramento técnico1
KELSEN,
Hans.
de Hans Kelsen.
Traduçãodevem
de Gabriel
Nogueira Dias
Ignácio
Coelho
legislativo a Autobiografia
cargo da Advocacia
Pública
colaborar
de e José
modo
bastante
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Luiz
Rodrigues na
Júnior.
3. ed.
Rio de Janeiro:
2012. p. 72.
proficiente
fase
instrutória
dasForense,
proposições
normativas, em que o Estado há
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
de
submeter
a
ideação
legislativa
à
consulta
e
à
discussão
popular e buscar ouvir e
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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persuadir os seus
Advogados
sodestinatários.
tiflnoC soAssim
erbatuando,
os sacosiró
tsiH-ocPúblicos
idíruJemprestam
satoN
maior racionalidade ao processo de produção jurídica, coadjuvam a obter maior
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
eficiência normativa e legitimam democraticamente os projetos estatais, ao participar
do processo de debate público, no qual as discussões devem ser amplas, abertas,
idurar
loffoTum
saiD
oinôtrazoável
nA ésoJ e observar os postulados da contradição e do diálogo;
tempo
laredeF l5)
anNa
ubirambiência
T omerpuSde
odum
ortsEstado
iniM Democrático de Direito, como o brasileiro,
cabe à Advocacia Pública a função social e o dever constitucional de viabilizar
juridicamente as políticas públicas não só sob aspectos formais (redacionais),
mas, também, materiais. Compete-lhe escrutinar
ametecnicamente
lborP od oãçaas
colproposições
oC .1
normativas, a fim de possibilitar a produção de normas justas e, na medida do
possível,
asárdistintas
a
ruP airoeharmonizar
T aus euq ecjuridicamente
ehnocer ,socfi
goibotuapretensões
sotircse suesforças
me ,nsociais
esleK sneapolíticas
H
o
d roadipartir
vres lede
fi osuas
mocpróprias
aicnêirepperspectivas,
xe aus ed ,adtêm,
idemcada
agralqual,
me ,euma
tnatlconcreta
user é otiideia
eriD ode
d
que,
,justiça;
laidnuM arreuG I ad oãçargafled a sópa etnemlaicepse ,oragnúH-ortsuA oirépmI
rodarepm
rarossessa
a socirótsihPública,
sotnemicigualmente,
etnoca ed ateapontar
rid etrap euotraduzir
mot odnaaos
uq
6)i oCumpre
à oAdvocacia
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
administradores públicos e aos governantes, sob o ângulo estritamente jurídico, as
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
pretensões,
o
moc ,E 1.”aas
ciobjeções,
díruj edadas
inobservações,
u amu sanepas
a esugestões,
tnemetneas
rapdúvidas
a are ,oceaas
írtincompreensões
sua odatsE o ,la
de
todos
aqueles
que,
no
processo
pré-legislativo
de
ausculta
e
debate,
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutrmanifestaramopo a somevit
-se,
itlutambém
m e lanocom
icanitvistas
lum oadacompatibilizar
tsE eleuqa“ ,XXinteresses
olucés ode aexpectativas
tsiruj ednargdiametralmente
od adiv a erbos
sopostos
otiflnoceoobter
dnetnmaior
oc ,apadesão
oruE à eoçconsenso
ivres ednsocial;
arg uotserp solucés sotnat rop euq ,ocinté
-itnedi a7)
araAs
p latividades
aer oledomde
om
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b
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a
t
a
r
e
,
voassessoramento
p sues ed edadisarecargo
vid a oda
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consultoria eso
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ePública
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o
a
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i
r
o
p
e
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b
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s
e
s
o
r
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e
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e
u
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r
o
p
o
ã
n
s
a
m
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o
t
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e
r
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d
e
o
d
a
t
s
E
e
r
t
n
oãçacfi
coadjuvam o Governo a precatar-se de eventuais questionamentos ejudiciais
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
em razão da análise e da interpretação que efetuam da legislação, da jurisprudência,
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
especializada
eda
d sdoutrina
ona 091 u
orbelec lisarBe,otambém,
2102 me dos
odnaelementos
uq etnemrproduzidos
om ,sacitílodurante
p-ocidíruaj sfase
eõçide
ut
instrução do processo administrativo legislativo (audiências
públicas,
oitiva
.acitílop aicnêdnepedni ade
us
interessados
e ílaudos
a
oãn e – ocid
ruj otntécnicos,
emanedropor
o ,–exemplo);
redoP o oãn e – otieriD o euq ed aiedi A
odatsE o8)
maAleAdvocacia
dom e mamPública
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– onaresponder,
reboS od edcom
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a reodChefe
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n
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do Poder Executivo tenciona enviar às Casas Legislativas; emom
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
9) No âmbito do contencioso, os Advogados Públicos também podem
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
prestar valioso auxílio e colaborar para o aperfeiçoamento normativo do Estado, na
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
medida em que, nas ações em que o.oEstado
tieriD eéd parte,
odatsEdeparam-se
osson ed oãcom
çurtsarguições
noc a marde
in
oinconstitucionalidade
ãçiutitsnoc ralucitrap epor
d raação
mahou
c soomissão
maíredoepoutros
euq ovícios
d onroque
t macometem
e seõxefler leis
sA e atos
a
)a :siartnec Desta
sassimforma,
erp sauprenunciam
d ed otnemidecisões
celebatsejudiciais
oa mezudesfavoráveis
dnoc orielisarbe oprecatam
datsE od
normativos.
o Poder Executivo de eventuais óbices à implementação e execução de políticas
públicas;
ohleoC oic10)
ángIÉénecessário
soJ e saiD ariefomentar,
ugoN leirbaG
ed órgãos
oãçudarTde
.ne
sleK snaH ed
afiargoique
botudesempenham
A .snaH ,NESLEK 1
nos
Advocacia
Pública
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
atividades consultivas e contenciosas,
.27 .p .2a1cultura
02 ,esneroda
F :opercepção
rienaJ ed oiR e.davaliação
e .3 .roinúJ sde
eugimpacto
irdoR ziuL
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
da norma, na busca de uma maior efetividade, .V
eficácia
e
eficiência
normativa;
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A consultoria jurídica e o assessoramento
técnico-legislativo hão de ser
Notas11)Jurídico-Históricas
sobre os Conflitos
confiados a órgãos formados por corpos tecnicamente capacitados e aparelhados, em
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
que os cargos de consultor jurídico e assessor técnico-legislativo sejam privativos de
membros da Advocacia Pública e providos segundo o critério objetivo de merecimento,
José Antônio Dias Toffoli
e não por indicação político-partidária.
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
Por fim, propõe-se: a) a participação obrigatória da Advocacia
Pública
nos
órgãos administrativos encarregados da elaboração administrativa de leis e atos
normativos e da formulação de políticas públicas em áreas juridicamente sensíveis
(como1.
saúde,
educação,
segurança pública, tributação, finanças, orçamento, serviços
Colocação
do Problema
públicos, organização administrativa e contratos); b) a confecção de rotinas, no
âmbitoHans
da Advocacia
Pública,
para a autobiográficos,
elaboração de anteprojetos
minutas
de
Kelsen, em
seus escritos
reconhece de
queleis
suae Teoria
Pura
do
Direitoc)é aresultante,
larga medida,
sua experiência
como
fiel servidor
do
decretos;
criação e aem
manutenção,
no de
âmbito
da Advocacia
Pública,
de núcleo
Império
Austro-Húngaro,
a deflagração
da I Guerra
Mundial,
especializado
em legística, aespecialmente
fim de realizar,após
por exemplo,
audiências
públicas,
fóruns
quando
tomou
parte
direta
de
acontecimentos
históricos
ao
assessorar
o
imperador
de discussões, seminários, capacitação de agentes públicos e lideranças comunitárias,
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
edição de publicações científicas, levantamentos estatísticos, mapeamentos
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessojurisprudenciais,
formação
de bancos de dados
temáticos,
entre outras;
d) a1 criação
E, comoe
al,
o Estado austríaco,
era aparentemente
apenas
uma unidade
jurídica”.
a
manutenção
de
núcleos
especializados
no
controle
prévio
de
constitucionalidade
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
de anteprojetos
de leis,jurista
no controle
prévio
legalidade
de multinacional
minutas de decretos
sobre
a vida do grande
do século
XX,de
“aquele
Estado
e multi-e
étnico,
que por
séculos
prestoucom
grande
serviço à
contendo
conflitos
na avaliação
de tantos
impacto
normativo,
o objetivo
deEuropa,
verificar
a efetividade
das
enormas;
sustentando
a
diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a
identie) a formação e o aperfeiçoamento multidisciplinar de Advogados Públicos
ficação
entree Estado
e direito,
mas não porque
primeiro se de
sobreporia
último,
e
consultores
assessores
técnico-legislativos;
f) aoconstituição
bancos deaodados
com
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
pareceres, legislação vigente e atualizada, informações estatísticas dos resultados das
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instidemandas
judiciais de que
o Estado quando
faça parte
oucelebrou
réu, de 190
dispositivos
tuições
jurídico-políticas,
mormente
emcomo
2012 autor
o Brasil
anos de
normativos
questionados,
de
decisões
judiciais
favoráveis
e
desfavoráveis
ao Estado e
sua independência política.
de temas
recorrentes,
com
indicação
precisa
das –,
leis
atos normativos
impugnados
A ideia
de que o
Direito
– e não
o Poder
o ou
ordenamento
jurídico
– e não a
Força
–, e a norma – articulados.
e não a Vontade do Soberano –, conformam e modelam o Estado
e dos fundamentos
brasileiro há de ser compreendida sob esse signo histórico. A despeito de diversos
momentos de ruptura da ordem jurídica no País, é possível compreender a diferenciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
Referências
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defiAlmeida,
Fernanda Dias
Menezes
de. de
Imunidades
niram
a construção
de nosso
Estado
Direito. parlamentares. Brasília: Câmara dos
Deputados,
Centro em
de Documentação
e Informação,
Coordenação
de Publicações,
As reflexões
torno do que poderíamos
chamar
de particular
constituição
do
Estado brasileiro conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a
1982.
Álvarez, Elviro Aranda. Los actos parlamentarios no normativos y su control jurisdicional.
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998.
1
KELSEN, Hans.
Autobiografia
Hans Kelsen.
Tradução de
Gabriel
Nogueira Dias
José Ignácio
Coelho
Amaral,
Maria
Lúcia. Adeforma
da república:
uma
introdução
ao eestudo
do direito
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
constitucional.
Coimbra:
2005.
Luiz
Rodrigues Júnior.
3. ed. RioCoimbra
de Janeiro: Editora,
Forense, 2012.
p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
Aranda,
José
Tudela.
El
Parlamento
necessario.
Parlamento
y democracia en el siglo XXI.
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.

Revista Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo

11057 miolo.indd 13

73
13

8/11/2013 16:09:10

Madrid: Congreso
Diputados,
sotdeifllosno
C so er2008.
bos sacirótsiH-ocidíruJ satoN
Araújo, Fabiano de Figueiredo. Políticas públicas, legística e a AGU: o papel do
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
advogado público federal na efetividade normativa, in Revista da AGU, v. 14, n. 4, p.
67 a 92, out./dez. 2015.
iArquivos
loffoT saida
D oAssessoria
inôtnA ésoTécnico-Legislativa.
J
Trabalhos elaborados nos anos de 1947,
l1948
aredeeF1949.
lanubiSão
rT oPaulo:
merpuSTip.
od do
ortDepartamento
siniM
de Investigações, 1950.
Azevedo, Sérgio de; Melo, Marcus André. A Política da Reforma Tributária:
Federalismo e Mudança Constitucional, in Revista Brasileira de Ciências Sociais, São
Paulo, v. 12, n. 35, out. 1997. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/
amelborP od oãçacoloC .1
v12n35/35melo.pdf>. Acesso em 14 de fevereiro de 2017.
Bentham,
estúdio
preliminar
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rMemória
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i o rarossEditora,
essa oa s2005.
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o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
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um
Universidade
o
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dinu amu sBoletim
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rtsu
a odatsE o ,de
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Coimbra,
vol.
LXIII,
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405-494,
1987.
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itlum e lanoThemistocles
icanitlum odBrandão.
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“ ,XXdo
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h orielisarb
-nerefid a redneerpmoc levíssop é ,síaP on acidíruj medro ad arutpur ed sotnemom
originária do Estado liberal do século XIX, que buscou se caracterizar pela
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
impessoalidade e pelo formalismo de uma hierarquia funcional. Esse modelo tentou
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
predominante
máquina
-superar
fied erpo
mepatrimonialismo
s euq sahnil sad o
nodnaba od roem
vaf uma
me so
lepa a e spública
atsilpmicentrada,
s seõçacilpaté
xe
então, na vontade deliberante dos detentores
do
Poder,
personificadamente.
.otieriD ed odatsE osson ed oãçurtsnoc a mPara
arin
tinha
a ordem
otanto,
ãçiutitosnEstado
oc ralucburocrático
itrap ed ram
ahc scomo
omaírpreocupação
edop euq odcentral
onrot m
e seõxeeflaersegurança
sA
a
)a :siartnec sassimerp sdas
aud erelações,
d otnemicmediante
elebatse oao mformalismo
ezudnoc orielprocedimental,
isarb odatsE od
jurídico-administrativa
suficiente para garantir a impessoalidade e combater privilégios e corrupção, o que
exigia controles administrativos rígidos de todo e qualquer processo. Esse foco no
o
hleoC oicán
gI édistorções,
soJ e saiD arieuno
goNentanto,
leirbaG ed oacabou
ãçudarT .ntrazendo
esleK snaH como
ed afiarg
oibotuA
.snaH ,NESuma
LEK 1
controle
de
efeito
colateral
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
p .2102 ,esde
neroatender
F :orienaJ da
ed oforma
iR .de .3desejada
.roinúJ seugas
irdo
R ziuL
estrutura voltada para si mesma.2e7 .incapaz
novas
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
funções absorvidas pelo Estado ao longo do século
XX.
.VXXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEK .nI .arielisarb
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a administração pública gerencial
surgeos
como
superação ou resposta – a
NotasJáJurídico-Históricas
sobre
Conflitos
depender da corrente que a interprete – do modelo burocrático, em um contexto
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
de globalização e crise do Estado, na segunda metade do século passado. O novo
paradigma trouxe métodos clássicos do setor privado, como a fixação de metas e
José
Antôniofundamental
Dias Toffoli
foco no resultado, com maior autonomia aos gestores. “A
diferença
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
está na forma de controle, que deixa de basear-se nos processos para concentrar-se
nos resultados” (BRESSER PEREIRA, 1995). Essa mudança de chave, tanto no aspecto
institucional-legal, quanto no aspecto cultural, era o objetivo geral da proposta
apresentada,
há 22 anos,
pelo então Ministro. Foi, porém, pouco assimilada nessas
1. Colocação
do Problema
mais de duas décadas pela administração pública brasileira e seus parceiros.
Hans Kelsen, em seus escritos autobiográficos, reconhece que sua Teoria Pura
do Direito é resultante, em larga medida, de sua experiência como fiel servidor do
Império 3.
Austro-Húngaro,
especialmente após a deflagração da I Guerra Mundial,
Processo de Publicização
quando tomou parte direta de acontecimentos históricos ao assessorar o imperador
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado
a essa visão porque o
O projeto de reforma do aparelho do Estado2 previu a reformulação de
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessotodos
os setores,
passando
profissionalização
cúpula
do funcionalismo
pela
al,
o Estado
austríaco,
era pela
aparentemente
apenasda
uma
unidade
jurídica”.1 E, ecomo
continuidade
da
privatização
de
atividades
voltadas
exclusivamente
ao
mercado.
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
Contudo,
restringiremos
o objeto
deste trabalho
ao setor
de serviços
essenciais
e não
sobre
a vida
do grande jurista
do século
XX, “aquele
Estado
multinacional
e multiétnico,
que aquele
por tantos
séculos
prestou
grande
serviço
à Europa,
contendo
conflitos
exclusivos,
em que
o Estado
convive
com
a iniciativa
privada
na prestação
de
eserviços
sustentando
a
diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a
identisociais em áreas como saúde, educação, cultura e pesquisa científica.
ficação entre Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
A opção metodológica decorre do simbolismo atribuído por Bresser Pereira ao
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
setor no contexto da reforma. Ao tratar especificamente dos serviços essenciais e não
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiexclusivos,
o projeto previu
um Planoquando
Nacional
Publicização,
para transferir
essas
tuições
jurídico-políticas,
mormente
emde
2012
o Brasil celebrou
190 anos
de
atividades
da
estrutura
estatal
às
mãos
do
Terceiro
Setor
em
forma
de
Organizações
sua independência política.
Sociais.A Esse
de entidade
anos
depois–,com
um desenhojurídico
institucional
que
ideiatipo
de que
o Direitosurgiu
– e não
o Poder
o ordenamento
– e não
a
Força
–, egarantir
a normao –controle
e não a Vontade
Soberano
–, uso
conformam
e modelam
Estado
buscava
social dosdoserviços
e do
dos recursos
públicoso através
brasileiro
há dedeser
compreendidaque
sob teriam,
esse signo
histórico.
A despeitomembros
de diversos
de Conselhos
Administração,
entre
seus integrantes,
da
momentos de ruptura da ordem jurídica no País, é possível compreender a diferencomunidade local e do Estado, obrigatoriamente.
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
O pressuposto ideológico impunha ao Estado continuar custeando serviços
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
ligados aos simplistas
direitos fundamentais
cidadãos,
porém,
delinhas
formaque
mais
eficiente,
explicações
e a apelos emdos
favor
do abandono
das
sempre
defiagora
por
meio
de
entidades
que
comporiam
o
setor
público
não
estatal,
um
espaço
niram a construção de nosso Estado de Direito.
intermediário
entreem
o Estado
o mercado.
As reflexões
torno edo
que poderíamos chamar de particular constituição
do EstadoEsse
brasileiro
conduzem
ao estabelecimento
de duas apremissas
a) a
processo
representaria
de forma exemplar
migraçãocentrais:
do modelo

1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
2
Ao expor
o escopo
de seude
projeto,
Bresser
Pereira
faz uma
distinçãode
conceitual
para esclarecer
que
‘apareMendes
Neto.
Introdução
Mathias
Jestaedt.
Estudo
introdutório
José Antônio
Dias Toffoli
e Otávio
Luiz
Rodrigues
3. ed.organizacional
Rio de Janeiro:constituída
Forense, 2012.
72.
lho do
Estado’ éJúnior.
a estrutura
pelo p.
governo,
por um corpo de funcionários e pelos
2
DIAS TOFFOLI,
Josépor
Antônio;
JÚNIOR,pois
Otávio
Estudoconstitucional-legal,
introdutório à terceira
militares.
O ‘Estado’,
sua vez,RODRIGUES
é mais abrangente,
incluiLuiz.
o sistema
que edição
possui
brasileira.
In. KELSEN,
Hans.
Op.de
cit.
P. XXXV.
o monopólio
da violência
legal,
legislar
e de tributar uma população.
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burocrático para
sootimodelo
flnoCgerencial.
so erbEm
osvez
sade
cirprestar
ótsiHos-oserviços
cidírudiretamente,
J satoN
empregando servidores públicos e processos supercontrolados – essencialmente
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
lentos –, o Estado passaria a subsidiar entidades sem fins lucrativos, com maior
autonomia e agilidade para prestá-los, com qualidade e eficiência. Caberia ainda ao
iEstado
loffoT splanejar
aiD oinôas
tnações,
A ésoJcontrolar sua execução e avaliar, junto com a sociedade, os
lresultados,
aredeF lanu
b
i
r
T
o
m
erp
uS od ortde
sindesempenho
iM
a partir de
relatórios
e prestações de contas.
O programa de publicização, nas palavras de BRESSER PEREIRA (1998),
representava “uma alternativa ao estatismo, que pretende tudo realizar diretamente
pelo Estado, e à privatização, pela qual se pretendeatudo
lógica
melbreduzir
orP od àoã
çacoldo
oC mercado
.1
e do lucro privado”. Na prática, o processo exigiria a extinção da entidade estatal
até
a
ruPentão
airoeresponsável
T aus euq ecpelo
ehnoserviço,
cer ,socfiou
árgretração
oibotua dos
sotirórgãos
cse sueda
s mAdministração
e ,nesleK snaHDireta,
o
d roconsequente
divres lefi omabsorção
oc aicnêipor
repxOrganizações
e aus ed ,adidSociais
em agrcriadas
al me ,epor
tnatpessoas
luser é ofísicas
tieriDsob
od
com
,olaregime
idnuM de
arrdireito
euG I aprivado.
d oãçargEssas
afled Organizações
a sópa etnemSociais
laicepsepoderiam
,oragnúHreceber
-ortsuA recursos,
oirépmI
rbens
odareepservidores
mi o rarospúblicos
sessa oa sem
ocircessão,
ótsih sopor
tnemeio
micetn
a edcontrato
aterid etde
rapgestão,
uomotem
odn
auq
deocum
troca
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
do cumprimento de metas e da elevação na qualidade do serviço.
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
omoc ,E 1.”acidíruj edadinu amu sanepa etnemetnerapa are ,ocaírtsua odatsE o ,la
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropo a somevit
Exclusivos
aoa Novo
-itlum e 4.
lanAoAdaptação
icanitlum oddo
atsSetor
E eleude
qa“Serviços
,XX olucEssenciais
és od atsiruNão
j edn
arg od adiv
erbos
sotiflnocParadigma
odnetnoc ,aporuE à oçivres ednarg uotserp solucés sotnat rop euq ,ocinté
-itnedi a arap laer oledom o mébmat are ,sovop sues ed edadisrevid a odnatnetsus e
e ,omitlú oa airoperbos es oriemirp o euqrop oãn sam ,otierid e odatsE ertne oãçacfi
A construção de um espaço
público não estatal a partir das Organizações
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
Sociais, que assumiriam gradativamente os serviços públicos de saúde, educação,
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
eetecnologia,
era,
ecultura,
d sona 0ciência
91 uorb
lec lisarB o 2
102portanto,
me odnauestratégica
q etnemroemsimbólica
,sacitílop-para
ocidíoruinício
j seõçida
ut
transformação do modelo burocrático em um modelo .gerencial
de
administração
acitílop aicnêdnepedni aus
a
oãn e – ocidíruj otnemanedro o ,– redoP o oãn e – otieriD o euq ed aiedi A
pública.
odatsE oO
maque
ledose
mobservou
e mamrofao
noclongo
,– onados
reboanos
S od efoi,
datn
oVfato,
a oãnuma
e – aforte
mroninserção
a e ,– açrdo
oF
de
sTerceiro
osrevid Setor
ed otinessas
epsed áreas,
A .ocirmas
ótsihdeon
g
i
s
e
s
s
e
b
o
s
a
d
i
d
n
e
e
r
p
m
o
c
r
e
s
e
d
á
h
o
r
i
e
l
i
s
a
rb
forma bem menos ordenada do que a planejada
-nerefid a redneerpmoc levíssop é ,síaP on acidíruj medro ad arutpur ed sotnemom
no processo de publicização, seja por questões legais ou culturais.
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
4.1. Âmbito Legal
.otieriD ed odatsE osson ed oãçurtsnoc a marin
oãçiutitsnoc ralucitrap ed ramahc somaíredop euq od onrot me seõxefler sA
a )a :siarAtnnormatização
ec sassimerp sdas
audOrganizações
ed otnemiceSociais
lebatse (Lei
oa m
ezuOSs,
dnoc9.637/98)
orielisarbe,odlogo
atsEem
od
das
seguida, das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Lei das OSCIPs,
9.790/99), buscou lançar, no final dos anos 1990, as bases legais para a transferência
o
hleoserviços
C oicángI éessenciais
soJ e saiD arieeugnão
oN leexclusivos
irbaG ed oãçudas
darT mãos
.nesleKdo
snaH
ed afiarpara
goiboo
tuA
.snaH ,NESetor.
SLEK 1
dos
Estado
Terceiro
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
.27institucionais
.p .2102 ,esneroF :complexos
orienaJ ed oiR além
.de .3 .rde
oinúinstrumentos
J seugirdoR ziuL
Ambas as leis previram desenhos
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
jurídicos específicos para que o setor público .V
fizesse
transferências
de
XXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEKrecursos.
.nI .arielisaO
rb
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objetivo era
diferenciar as entidades quesobre
conseguissem
a titulação, para padronizar
Notas
Jurídico-Históricas
os Conflitos
o tratamento legal entre elas e estabelecer mecanismos de controle.
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
Desde então, no entanto, a relação entre o Estado e as entidades prestadoras
dos serviços sociais não ficou restrita às figuras da OS e da OSCIP. Barreiras
José Antônio
burocráticas, como os inúmeros requisitos legais de qualificação,
fizeramDias
comToffoli
que o
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
setor buscasse caminhos muitas vezes improvisados. O resultado foi uma absorção
das atividades, em grande parte, por organizações sem o devido credenciamento e o
formato imaginados.
duas décadas
que se seguiram foram marcadas pela ausência de uma
1. As
Colocação
do Problema
legislação estruturante e abrangente para o Terceiro Setor. As transferências de
recursos
aos Kelsen,
prestadores
de serviço
interesse público
utilizaram
majoritariamente
Hans
em seus
escritosdeautobiográficos,
reconhece
que
sua Teoria Pura
do
Direito é resultante,
larga medida,oude insuficientemente
sua experiência como
fiel servidor
do
instrumentos
jurídicos em
inadequados
regulados,
como
Império
Austro-Húngaro,
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
convênios – criados, em princípio, para descentralização das atividades da
quando
tomou Federal
parte direta
de Entes
acontecimentos
históricos aonºassessorar
o imperadore
Administração
para os
Federados (Decreto-Lei
200 de 25.02.1967),
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
posteriormente, estendendo-se às entidades privadas sem fins lucrativos (Decreto nº
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pesso93.872,
de 23.12.1986)
–, oaparentemente
que contribuiuapenas
para a insegurança
e para
falta
1
E, acomo
al,
o Estado
austríaco, era
uma unidadejurídica
jurídica”.
de
homogeneidade
nos
critérios
de
escolha
das
entidades
parceiras
e
na
definição
de
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
suas práticas
de grande
gestão ejurista
de prestação
de XX,
contas.
sobre
a vida do
do século
“aquele Estado multinacional e multiétnico, que
tantos séculos
grande
serviço
à Europa,
contendo
conflitos
Em por
consequência
desseprestou
cenário,
o setor
inteiro
enfrentou
a estigmatização
eresultante
sustentando
a
diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a identide um processo de escrutínio que incluiu duas Comissões Parlamentares
ficação
entre
Estado
e
direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao
último,
e
de Inquérito no Congresso Nacional, em 2002 e 2007, para investigar irregularidades
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
na destinação de recursos públicos a Organizações Não Governamentais. A exposição
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instido Terceiro
Setor evidenciou
a insegurança
jurídico-legislativa
tuições
jurídico-políticas,
mormente
quando
em 2012 o Brasilexistente,
celebrou estimulando
190 anos de
o
debate
que
resultou
em
uma
proposta
de
regulamentação
e,
finalmente, nas Leis
sua independência política.
13.019/2014
13.204/2015,
o chamado
MROSC
Regulatóriojurídico
das Organizações
A ideiaede
que o Direito
– e não o
Poder (Marco
–, o ordenamento
– e não a
Força
–, e a norma
– eem
não
a Vontade
Soberano
–, conformam e modelam o Estado
da Sociedade
Civil),
vigor
desde odoinício
de 2016.
brasileiroPara
há de
ser compreendida
sob jurídico
esse signo
A despeito
de diversos
aperfeiçoar
o ambiente
e histórico.
institucional
das relações
entre
momentos
de
ruptura
da
ordem
jurídica
no
País,
é
possível
compreender
a diferenorganizações da sociedade civil e o Estado, a nova legislação criou instrumentos
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
apropriados para a transferência de recursos públicos, a exemplo do termo de
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
colaboração e do termo de fomento (obviamente, excepcionando-se as hipóteses
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre definela expressamente
previstas),
independentemente
de titulação ou certificação das
niram
a construção de
nosso Estado
de Direito.
entidades,
o que significou
uma
da proposta
originaldedeparticular
Bresser Pereira,
para
As reflexões
em torno
dorevisão
que poderíamos
chamar
constituição
do
Estadoa legitimação
brasileiro conduzem
ao estabelecimento
de duas
ampliar
das relações
do Estado para com
todo premissas
o setor. centrais: a) a
As experiências do termo de parceria da Lei das Oscips e do
KELSEN, Hans. Autobiografia de
Hans Kelsen.
Traduçãoda
de Lei
Gabriel
Dias e JoséSociais
Ignácio foram
Coelho
contrato
de gestão
dasNogueira
Organizações
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
e consideradas,
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio analisadas
de Janeiro: Forense,
2012. p. 72. mas a avaliação geral era de que
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
exigência
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op.acit.
P. XXXV. de titulação impunha restrições desnecessárias.
1
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deíru
instrumentos
sotiflnoTrabalhou-se,
C so erboportanto,
s sacirónatsicriação
H-ocid
J satoN
voltados a formalizar a celebração de parcerias com
orielisarB odatum
sE universo
on ommais
silaamplo
inomdeirtorganizações,
aP e sovide
taobjetos
redeFe
formas de execução mais transversais, aproximando-os
iloffoT saiD oinôtnA ésoJ da realidade das organizações. (SECRETARIA-GERAL DA
laredeF lanubirT omerpuSPRESIDÊNCIA
od ortsiniM DA REPÚBLICA, 2015, pg. 72)
Outro importante avanço normativo em relação às parcerias está relacionado
à democratização e transparência no acesso aos recursos.
consolidada
amelborFicou
P od o
ãçacoloC .1a regra
do chamamento público, em que se privilegia a isonomia na seleção das entidades
para
políticas
a
ruP a iexecução
roeT aus ede
uqserviços
ecehnocvinculados
er ,socfiárgoaib
otua sotpúblicas.
ircse suesAmnorma
e ,nesletambém
K snaH prevê
o
d rodivresde
lefimonitoramento
omoc aicnêirepxee avaliação,
aus ed ,adiresponsáveis
dem agral mepor
,etnapoiar
atluser gestores
é otieriD das
od
comissões
,entidades
laidnuM ae,rreeventualmente,
uG I ad oãçargacorrigir
fled a srumos.
ópa etnIntegrado
emlaicepsepor
,orao
agnmenos
úH-ortsum
uA servidor
oirépmI
rda
odadministração
arepmi o rarospública,
sessa oa soocolegiado
cirótsih soretoma
tnemicede
tnforma
oca ed adaptada
aterid etraapideia
uomoriginal
ot odnau
q
do
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
Plano de Bresser Pereira, que se preocupava em manter as atividades sob a observação
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
direta
o
moc do
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relação ao papel e engajamento
da os
sociedade
nesse processo, podeNotasEmJurídico-Históricas
sobre
Conflitos
se dizer que há um longo caminho a ser percorrido para que se alcance um grau
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
satisfatório de participação comunitária no controle das políticas públicas executadas
pelo Terceiro Setor a partir de recursos públicos. A mudança envolve desde a
Antônio
Dias Toffoli
avaliação concomitante dos usuários – principais fiscais doJosé
serviço
usufruído
– até a
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
disponibilidade ostensiva de dados de gestão e financeiros para a comunidade.
Segundo MOTTA (2013), o processo de transição para o novo modelo
de administração pública sofre uma forte influência dos valores e crenças que
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o contexto
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1. Colocação
docultural.
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afinal,
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
trata-se de um país marcado, em grande medida, pelo persistente patrimonialismo
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessona o
gestão
pública
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na entrega
de bens
serviços,
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1
E, como
al,
Estado
austríaco,
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legitimidade,
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sustentando
a
diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a
identido então Ministro.
ficação entre Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas insti5. Outras Barreiras
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ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
complexidade de adaptação dos princípios do setor privado à máquina estatal.
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
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produtividade
e seu
lucro,de
o setor
público
depende
do
Estado
brasileiro
conduzem
ao
estabelecimento
de
duas
premissas
centrais:
a) a
de consensos para efetivar qualquer guinada a partir de processos legislativos ou atos
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1
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de administração.
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Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
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Rodrigues Júnior.
3. ed.
Rio de Janeiro:
Forense, 2012.
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que p.se72.vislumbrem somente resultados,
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
quando
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os ombros conflitos políticos, além da
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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dos órgãosJurídico-Históricas
do Estado. A necessária moldura
estar disponível com o
Notas
sobrelegal
ospode
Conflitos
recém-aprovado MROSC, restando aos órgãos de controle interno e externo a
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
responsabilidade de zelar por sua correta implementação nas novas parcerias. A
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Dias
Toffoli
(2007), segundo o qual “nenhum ente privado ou ONG fará
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ficação entre Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instituições jurídico-políticas, mormente quando em 2012 o Brasil celebrou 190 anos de
Referênciaspolítica.
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no País,
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Pública. Vol.41,
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Rio
de Janeiro,
2007.
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76122007000700005&lng=en&nrm=iso&tlng=pt Acesso em: 2 mai.2017
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de 1998, Dispõe sobre a qualificação de
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criação do Programa
de Publicização,
As reflexões
em torno sociais,
do quea poderíamos
chamar Nacional
de particular
constituição
do
Estado brasileiro
conduzem
ao estabelecimento
premissas
centrais:
a) a
a extinção
dos órgãos
e entidades
que menciona de
e aduas
absorção
de suas
atividades
por organizações sociais, e dá outras providências. Diário Oficial da República
Federativa do Brasil, Brasília, 18 mai.1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
br/ccivil_03/leis/L9637.htm
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2
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Op. cit. privado,
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1. Colocação do Problema
Hans Kelsen, em seus escritos autobiográficos, reconhece que sua Teoria Pura
do Direito é resultante, em larga medida, de sua experiência como fiel servidor do
Império Austro-Húngaro, especialmente após a deflagração da I Guerra Mundial,
quando tomou parte direta de acontecimentos históricos ao assessorar o imperador
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoal, o Estado austríaco, era aparentemente apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
sobre a vida do grande jurista do século XX, “aquele Estado multinacional e multiétnico, que por tantos séculos prestou grande serviço à Europa, contendo conflitos
e sustentando a diversidade de seus povos, era também o modelo real para a identificação entre Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instituições jurídico-políticas, mormente quando em 2012 o Brasil celebrou 190 anos de
sua independência política.
A ideia de que o Direito – e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
Força –, e a norma – e não a Vontade do Soberano –, conformam e modelam o Estado
brasileiro há de ser compreendida sob esse signo histórico. A despeito de diversos
momentos de ruptura da ordem jurídica no País, é possível compreender a diferenciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre definiram a construção de nosso Estado de Direito.
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
do Estado brasileiro conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a

1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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Conforme
ed sona 0
91 uorbelecjustificativa
lisarB o 210do
2 mereferido
odnauqprojeto
etnemrode
m ,slei
acitdo
ílop-Senado,
ocidíruj soeõpaís
çiut
desenvolveu, ao longo dos anos, inúmeros instrumentos
jurídicos
regulação
.acitílop aicnêdde
nep
edni aus
daoãatividade
do
a
n e – ocidíadministrativa,
ruj otnemanedroincluindo-se
o ,– redoP o aí,
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– otieriD externo
o euq ed eaieinterno
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o
datsE o maleda
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e mamrofnocPública.
,– onareboS od edatnoV a oãn e – amron a e ,– açroF
desempenho
Administração
sosrevid Entretanto,
ed otiepsed conforme
A .ocirótsihmotivado
ongis essepelo
bos senador
adidneerpropositor,
pmoc res edapesar
áh oriede
lisatal
rb
-nerefid a redneerpmoc levíssop é ,síaP on acidíruj medro ad arutpur ed sotnemom
incremento da legislação, ocorreu paralelamente um retrocesso em termos de
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
segurança jurídica, com aumento da incerteza e imprevisibilidade, colocando em
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
-risco
fied eos
rpganhos
mes euqda
saestabilidade
hnil sad onoinstitucional.
dnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
A propositura legislativa em.oanálise,
tieriD edainda
odatsEnaosforma
son ed da
oãçsua
urtsjustificativa,
noc a marin
segurança
e
otem
ãçiupor
titsnescopo
oc ralucielevar
trap edosraníveis
mahc de
som
aíredop ejurídica
uq od oenrde
ot eficiência
me seõxeflna
er criação
sA
a
)a :siartndo
ecdireito
sassimpúblico.
erp saud ed otnemicelebatse oa mezudnoc orielisarb odatsE od
aplicação
A propositura, por seu turno, baseou-se em pré-projeto de autoria dos
doutrinadores administrativistas Carlos Ari Sundfeld e Floriano de Azevedo Marques
o
hleoCque
oicánjustificaram
gI ésoJ e saiD aarinecessidade
eugoN leirbaG da
ed ocriação
ãçudarT de
.nestais
leK sregras
naH edjurídicas
afiargoiboatu
A .sn
aHse
,Nincluir
ESLEK 1
Neto,
fim
de
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
.27para
.p .21neutralizar
02 ,esneroF :o
rienaJ ed oiR .dfatores
e .3 .roinde
úJ distorção
seugirdoR zida
uL
no ordenamento jurídico “medidas
importantes
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
atividade jurídico-decisória pública” (SUNDFELD;.VMARQUES
NETO,
2013,
p.
277-285).
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percuciente análise de sobre
tais doutrinadores
(SUNDFELD; MARQUES
NotasSegundo
Jurídico-Históricas
os Conflitos
NETO, 2013, p. 277-285), os citados fatores de distorção da atividade jurídicoFederativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
decisória pública são os seguintes:
a) alto grau de indeterminação de grande parte das normas jurídicas
Joséespaço
Antônio
Dias
Toffoli
públicas, podendo conferir ao administrador público enorme
para
delimitáMinistro
do
Supremo
Tribunal
Federal
las segundo os mais diversificados critérios;
b) uma incerteza relativa ao verdadeiro conteúdo de cada norma, algo de
certo modo inerente ao Direito;
uma certa
1. c)
Colocação
dotendência
Problema à formação de juízos superficiais a respeito de
complexas questões jurídico-públicas;
d) Kelsen,
inefetividade
políticas
públicas, muitas
vezes
decorrente
da
Hans
em seusdas
escritos
autobiográficos,
reconhece
que sua
Teoria Pura
do
Direito éde
resultante,
em larga
medida,
de sua experiência
fielde
servidor
do
dificuldade
o poder público
obter
cumprimento
voluntário como
e rápido
obrigação
Império
Austro-Húngaro, especialmente após a deflagração da I Guerra Mundial,
por terceiros;
quando tomou
parte direta
acontecimentos
históricos
ao assessorar
o imperador
e) instabilidade
dos de
atos
jurídicos públicos,
na medida
em que se
submetem
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
a um risco potencial de invalidação posterior, nas várias instâncias de controle;
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessof) efeitos
negativos
indiretos da exigência
de unidade
que as decisões
e 1controles
E, como
al, o Estado
austríaco,
era aparentemente
apenas uma
jurídica”.
venham
de
processos,
relações
jurídicas
que
podem
demorar,
postergando
o
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
cumprimento
obrigações
e com
alto custo;
sobre
a vida dodegrande
jurista
do século
XX, “aquele Estado multinacional e multiétnico, que
tantos
séculos como,
prestouna
grande
à Europa,
contendo
conflitos
g) opor
modo
autoritário
quaseserviço
totalidade
dos casos,
são concebidas
ee sustentando
a
diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a identieditadas normas pela Administração Pública.
ficação entre
Estado
e
direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao
último,
e
A partir dessas distorções da atividade administrativa pública, os mesmos
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
doutrinadores elaboraram medidas saneadoras, que assim podem ser resumidas:
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instia) previsão de novos
princípios
jurídicos
gerais,
a serem
observados
pelas
tuições jurídico-políticas,
mormente
quando
em 2012
o Brasil
celebrou
190 anos
de
autoridades
nas
decisões
que
envolvam
normas
indeterminadas
(arts.
20
e
21,
do
sua independência política.
ProjetoAde
Lei de
do que
Senado
n. 349/2015);
ideia
o Direito
– e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
Força –, eb)a norma
não a Vontade
do Soberano
–, conformam
e modelam
o Estado
direito –àetransição
adequada
aos administrados,
quando
da criação
de
brasileiro
há
de
ser
compreendida
sob
esse
signo
histórico.
A
despeito
de
diversos
novas situações jurídicas passivas (art. 22, do Projeto de Lei do Senado n. 349/2015);
momentos
de ruptura
da regime
ordem jurídico
jurídica para
no País,
é possível
compreender
diferenc) criação
de um
negociação
entre
autoridadesa públicas
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
e particulares (art. 23, do Projeto de Lei do Senado n. 349/2015);
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
d) criação de uma nova espécie de ação civil pública, de provimento
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defideclaratório
de validade,
efeito
erga de
omnes,
para dar estabilidade a atos, contratos,
niram
a construção
de nosso
Estado
Direito.
ajustes,Asprocessos
normas
(art. 24,
do Projeto
de Lei doconstituição
Senado n.
reflexõese em
tornoadministrativas
do que poderíamos
chamar
de particular
do
Estado brasileiro conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a
349/2015);
e) proibição da invalidação de atos em geral, por mera mudança de
orientação (art. 25, do Projeto de Lei do Senado n. 349/2015);
1
KELSEN, Hans.
Autobiografia
de Hans da
Kelsen.
Tradução dede
Gabriel
Diascom
e Joséisso
Ignácio
Coelho
f) disciplina
dos efeitos
invalidação
atos Nogueira
em geral,
podendo
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
torná-los
mais
justos
26,Janeiro:
do Projeto
Leip.do
Luiz
Rodrigues
Júnior.
3. ed.(art.
Rio de
Forense,de
2012.
72.Senado n. 349/2015);
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
g) KELSEN,
impedimento
responsabilização
injusta de autoridade administrativa,
brasileira. In.
Hans. Op.acit.
P. XXXV.
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em caso de revisão
n.J349/2015);
sotdeiflsuas
nodecisões
C so (art.
erb27,
osdosProjeto
aciróde
tsLei
iHdo
-oSenado
cidíru
satoN
h) consulta pública obrigatória para a edição de regulamentos administrativos
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
(art. 28, do Projeto de Lei do Senado n. 349/2015), com isso se buscando a legitimidade
da ação administrativa pela efetivação do princípio da participação3;
iloffoT sai)iDdeterminação
oinôtnA ésoJ da adoção de uma espécie de compensação, dentro dos
lprocessos
aredeF lanadministrativos,
ubirT omerpuS odvisando
ortsiniMequilibrar4 benefícios ou prejuízos injustos
gerados para os envolvidos (art. 29, do Projeto de Lei do Senado n. 349/2015);
Apresentadas as patologias costumeiramente notadas no agir administrativo
público e pareadas as medidas curativas, conforme
amelborPprescrições
od oãçacoldos
oC .1citados
doutrinadores, chama a atenção uma curiosa novidade: a proposta de criação do
instituto
poderá
o gestor
a
ruP airodo
eT achamado
us euq ec“compromisso
ehnocer ,socfiáadministrativo”,
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emProjeto
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mot odna5).
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atssuper
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uqa“ ,Xdemocrático.
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atsiruj indo
ednaalém
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rbosé
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otiflnovislumbrar
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poruE àdaoparticipação
çivres edntambém
arg uotse
seerige
rp sosobre
lucéos princípio
sotnat rda
opsubsidiariedade,
euq ,ocinté
na medida em que se legitima a ação estatal pela vontade expressa do povo, elemento essencial do próprio
-itnedidea onde
arap emana
laer otodo
ledoompoder
o médeste
bmaúltimo.
t are ,sAliás,
ovopesta
suéeslição
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dadisrda
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id a odpolítica,
natnetmuitas
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Estado,
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evezes
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ãçacde
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4 Essa ideia da busca de um equilíbrio na ação administrativa, no sentido mesmo de distribuir seus ônus
-eitbônus,
sni saalém
us ed
lisuma
arB decorrência
od oãsneelógica
rpmodo
c àprincípio
litú etn
amertxe éque
aviincide,
tcepsrobrigatoriamente,
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a 09administrativo,
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sarBé algo
o 21novo.
02 mPor
e oexemplo,
dnauq eétn
emrom
,sacitílop
ocidíruj princípio
seõçiut
da justa distribuição dos benefícios e ônus derivados da atuação urbanística, conforme clássica doutrina de
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José Afonso da Silva (SILVA, 2010, p. 45), cuja origem remonta à doutrina de Antonio Carceller Fernández,
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gis eséseo seguinte:
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Art. 23. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na
a e ,oãçazinoloc aaplicação
citnêdi do
eddireito
seõçapúblico,
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o que se desfila sobre
no tópico
relativo aos objetivos
NotasAdiantando-se
Jurídico-Históricas
osseguinte,
Conflitos
deste trabalho científico, é escopo do presente o confronto do citado instrumento de
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
compromisso com o fenômeno da desjudicialização, as competências da advocacia
pública, os limites da jurisdição voluntária e os princípios da separação de poderes
José Antônio Dias Toffoli
e republicano.
Ministro do Supremo Tribunal Federal

2. Objetivos
1. Colocação do Problema

O objetivo do presente artigo é, no bojo das discussões que tencionam o
Hans Kelsen,
seus escritos
reconhece
que suacolaborar
Teoria Pura
aperfeiçoamento
doem
Projeto
de Lei autobiográficos,
do Senado Federal
n. 349/2015,
na
do
Direito
é
resultante,
em
larga
medida,
de
sua
experiência
como
fiel
servidor
do
construção de um arcabouço normativo apto a aumentar a qualidade das decisões
Império
públicas Austro-Húngaro,
e de seu controle. especialmente após a deflagração da I Guerra Mundial,
quando tomou parte direta de acontecimentos históricos ao assessorar o imperador
Nesse sentido, a pesquisa enfoca o artigo 23, da citada propositura, dispositivo
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
que versa sobre a celebração dos compromissos na aplicação do direito público, que
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoserão
denominados,
para
fins deste trabalho,
compromissos
al,
o Estado
austríaco,
eraos
aparentemente
apenas
uma unidadeadministrativos.
jurídica”.1 E, como
Mais
especificamente,
a
análise
recairá
sobre
o
§
2º,
do
aludido artigo
23,
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro
romance
que dispõe
a faculdade
ao “aquele
administrador
público de, atendidos
sobre
a vida sobre
do grande
jurista doatribuída
século XX,
Estado multinacional
e multiétnico,
que porrequisitos,
tantos séculos
prestou
grande serviço
à Europa,
contendo
conflitos
determinados
requerer
autorização
judicial,
em sede
de jurisdição
evoluntária,
sustentando
a diversidade
seus
povos, era também
modelo
real para
a identipara
a celebraçãodedo
compromisso,
situaçãoo que
resultaria
na exclusão
ficação entre Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
da sua responsabilidade pessoal por vício em tal instrumento, ressalvados os casos
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
de enriquecimento ilícito ou crime.
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiO dispositivo emmormente
tela será quando
analisado
enfoque
político-jurídico,
tuições jurídico-políticas,
emsob
2012um
o Brasil
celebrou
190 anos de
tomando
por
base
o
fenômeno
da
desjudicialização,
bem
como
as
competências da
sua independência política.
advocacia
pública,
os o
limites
da–jurisdição
voluntária
e os princípios
de separação
A ideia
de que
Direito
e não o Poder
–, o ordenamento
jurídico
– e nãode
a
Força
–, ee arepublicano,
norma – e não
a Vontade
do Soberano
–, conformam
poderes
como
já adiantado
no tópico
precedente.e modelam o Estado
brasileiroAo
háfinal
de ser
compreendida
sobseesse
signo
histórico.
A despeito
diversos
do presente
trabalho,
espera
obter
respostas
quanto a de
viabilidade
momentos de ruptura da ordem jurídica no País, é possível compreender a diferenou não da manutenção do § 2º, do artigo 23, no Projeto de Lei do Senado n. 349/2015.
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defi3. Metodologia
niram a construção
de nosso Estado de Direito.
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
do EstadoComo
brasileiro
conduzem foi
ao estabelecimento
de duas
premissas
a
metodologia
utilizado o método
teórico,
comcentrais:
o uso a)de
processos dialéticos, discursivos e argumentativos, a partir de fontes doutrinárias e
jurisprudenciais.
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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4. Desenvolvimento
sotiflnoC sdaopesquisa
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-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
1
omoc ,E Apesar
.”acidírda
uj ecuidadosa
dadinu amobservação
u sanepa etndos
emetdoutrinadores,
nerapa are ,ocaínão
rtsuaéodexagerado
atsE o ,la
cogitar
que
a
criação
de
um
mecanismo
que
atribui
flexibilidade
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutràs
opautoridades
o a somevit
-administrativas,
itlum e lanoicanna
itlubusca
m odade
tsEsoluções
eleuqa“negociadas
,XX olucés com
od atos
sirparticulares,
uj ednarg odtencionando
adiv a erbos
smelhor
otiflnocsatisfazer
odnetnoco ,interesse
aporuE à público,
oçivres eparece
dnarg unão
otsese
rp compatibilizar
solucés sotnat rcom
op euaqideia
,ocinde
té
-obtenção,
itnedi a arpela
ap lavia
er ojudicial,
ledom o de
méuma
bmatprévia
are ,soexclusão
vop sues da
ed eresponsabilidade
dadisrevid a odndo
atneagente
tsus e
e ,omitlú oa airoperbos es oriemirp o euqrop oãn sam ,otierid e odatsE ertne oãçacfi
pela prática do ato, consoante se2 explora adiante.
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
ed sona 091 uorbelec lisarB o 2102 me odnauq etnemrom ,sacitílop-ocidíruj seõçiut
4.2 Da incompatibilidade do compromisso administrativo,
.acitílop aicnêdcondicionanepedni aus
a oãn e –do
ocàidratificação
íruj otnemapelo
nedroPoder
o ,– rJudiciário,
edoP o oãn face
e – oao
tierfenômeno
iD o euq edda
aiedesjudiciadi A
odatsE olização.
maledom e mamrofnoc ,– onareboS od edatnoV a oãn e – amron a e ,– açroF
sosrevid ed otiepsed A .ocirótsih ongis esse bos adidneerpmoc res ed áh orielisarb
-nerefid O
a rprojeto
edneerpde
molei
c lem
evísanálise,
sop é ,símais
aP onespecificamente
acidíruj medro seu
ad aartigo
rutpur23
edesrespectivo
otnemom
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
§ 2º, objetiva, no limite, dotar o administrador público de maior flexibilidade no
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
de
-desempenho
fied erpmes eu
q sseu
ahnimister,
l sad onexcluindo
odnaba od sua
rovaresponsabilidade
f me solepa a e satpela
silpmcelebração
is seõçacilpdo
xe
compromisso administrativo, mediante
a
submissão
do
feito
ao
Poder
Judiciário,
.otieriD ed odatsE osson ed oãçurtsnoc a maem
rin
jurisdição
fins
osede
ãçiude
titsn
oc ralucitrvoluntária,
ap ed ramapara
hc so
maíde
redobtenção
op euq ode
d oautorização.
nrot me seõxefler sA
a )a :siarÉtncomo
ec sassse
imoerPoder
p saudJudiciário
ed otnemagisse
icelebapara
tse oa
mezudnoratificar
c orielisae,
rb com
odatsE
od
chancelar,
isso,
conferir validade ao compromisso administrativo.
Até se pode compreender uma intenção direcionada a conferir,
o
h
l
e
o
C
o
i
c
ángI ésoJ emaior
saiD arisegurança
eugoN leirbaG
oãçudarde
T .nvontades,
esleK snaH etodavia,
d afiargoibaotsubmissão
uA .snaH ,NESpura
LEK 1
provavelmente,
aoedajuste
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
e simples do compromisso administrativo
.27 .p .2102 ,esneàroFjurisdição
:orienaJ ed ovoluntária,
iR .de .3 .roinúJ objetivando
seugirdoR ziuL
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
também exclusão da responsabilidade da autoridade
administrativa,
mesmo
.VXXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEK .nI .arielique
sarb

94
3
1

01:90:61 3102/11/8

oluaP oãS ed lapicinuM aramâC ad airodarucorP atsiveR

31 ddni.oloim 75011

mediante determinadas
condições, de plano,
sob os
umaConflitos
perspectiva político-jurídica,
Notas
Jurídico-Históricas
sobre
pode encontrar alguns óbices e incongruências.
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
Segundo o “Placar da Justiça” , elaborado pela Associação dos Magistrados
6

do Brasil (AMB), o país conta hoje com mais de 100 (cem) milhões de processos em
Antônio
Dias
Toffoli
andamento, respondendo o setor público, consoante dadosJosé
tabulados
pelo
Conselho
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
7
Nacional de Justiça (CNJ) em 2011 , por 51% (cinquenta e um por cento) do total de
processos dos 100 (cem) maiores litigantes nacionais.
Evidente, nesse passo, que a opção social de resolução de litígios pela
via judicial
acaba por
traduzir na demora na prestação jurisdicional, vez que,
1. Colocação
do se
Problema
conforme apontado por B. S. Santos et al (SANTOS, 1996, p. 16), os tribunais “de
todos Hans
os mecanismos
resoluções
de litígios disponíveis
tendem
a ser
os mais
Kelsen, emde
seus
escritos autobiográficos,
reconhece
que sua
Teoria
Pura
do
Direito
é resultante,
larga especializados
medida, de sua
experiência
como fiel servidor do
oficiais,
os mais
formais,em
os mais
e os
mais inacessíveis”.
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após
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queMundial,
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quando
tomou
parte
direta
de
acontecimentos
históricos
ao
assessorar
o
imperador
sociedade brasileira, nos últimos anos diversos mecanismos de resolução extrajudicial
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
de conflitos foram criados, dentre os quais a negociação, mediação, conciliação e a
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoarbitragem.
al,
o Estado austríaco, era aparentemente apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
é amplamente
debatido,
esses
mecanismos
se inserem
noromance
que se
tivemos Como
a oportunidade
de realçar
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fenômeno
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sobre
a vida dochamar
grande de
jurista
do século
XX, “aquele Estado multinacional e multiétnico, que
por tantos séculossegundo
prestou Fernanda
grande serviço
à Europa,
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Holanda
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de
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também
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modelo
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para
a
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e
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mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao
último,
e
conflitos, caracterizando-se a jurisdição como alternativa aos métodos negociais de
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
solução de conflitos”.
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiO referido fenômeno
não é recente,
previsão
no vetusto
tuições jurídico-políticas,
mormente
quando havendo
em 2012 o
Brasil celebrou
190Decretoanos de
lei
n.º
9.521/46,
do
juízo
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em
questões
que
envolvessem
a
União
Federal.
sua independência política.
da década
século passado,
por seu
A Esse
ideiadiploma
de que olegal
Direito
– e nãode
o quarenta
Poder –, odo
ordenamento
jurídico
– eturno,
não a
Força
e a norma
– e reconhecimento
não a Vontade dode
Soberano
–, conformam
e modelam
o Estado
passou–,pelo
crivo do
legalidade
pela histórica
decisão proferida
brasileiro
há de
ser compreendida
esse signo
histórico.
A no
despeito
pelo Ministro
Olavo
Bilac Pinto, do sob
Supremo
Tribunal
Federal,
âmbitode
dodiversos
Agravo
momentos
de
ruptura
da
ordem
jurídica
no
País,
é
possível
compreender
a diferende Instrumento n.º 52.181/GB.
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
No acórdão deste julgado, o citado ministro da Corte Suprema brasileira,
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
reproduzindo lição de Castro Nunes, consignou a seguinte característica do juízo arbitral:
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre definiram a construção de nosso Estado de Direito.
O que
se assegura
é o direito
jurisdição,
acesso às
As reflexões em torno
do que
poderíamos
chamaràde
particular oconstituição
do Estado brasileiro conduzem
ao regulares,
estabelecimento
de duas premissas
a) a
justiças
a possibilidade
ressalvadacentrais:
de poderem
levar à Juízo a sua pretensão ou de não responderem senão
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
6
Luiz
Rodrigues
3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72. Acesso em 14 nov 2015.
Disponível
emJúnior.
http://www.amb.com.br/novo/?page_id=23202.
2
7 DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
Disponível em http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf.
brasileira.
Hans. Op. cit. P. XXXV.
Acesso emIn.
14 KELSEN,
nov. 2015.
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Lei n.º 11.977, de 07 de julho sobre
de 2009, que
principalmente, sobre
Notasf) Jurídico-Históricas
os dispõe,
Conflitos
o Programa “Minha Casa, Minha Vida – PMCMV” e regularização fundiária de
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
assentamentos localizados em áreas urbanas.
A reboque dos referidos normativos, muitas outras leis foram promulgadas,
José
Antônio Dias
Toffoli
prevendo mecanismos alternativos de composição de litígios
envolvendo,
inclusive,
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
o Estado.
Nesse sentido, sobreveio a Lei da Arbitragem (Lei n.º 9.307/1996) que,
reafirmando a possibilidade da utilização da arbitragem nos conflitos envolvendo a
Fazenda
dispôs
expressamente em seu artigo 1º, e § 1º:
1. Pública,
Colocação
do Problema
Art.escritos
1º As autobiográficos,
pessoas capazesreconhece
de contratar
poderão
Hans Kelsen, em seus
que sua
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do Direito é resultante, em
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sua dirimir
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para
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a direitos
Império Austro-Húngaro, patrimoniais
especialmente
após
a
deflagração
da
I
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Mundial,
disponíveis.
quando tomou parte direta
assessorar
o imperador
A administraçãohistóricos
pública ao
direta
e indireta
poderá
§ de
1o acontecimentos
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessopatrimoniais
disponíveis.
al, o Estado austríaco, eradireitos
aparentemente
apenas
uma unidade jurídica”.1 E, como
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
A mediação,
inclusive
setor Estado
público,
por seu turno,
foi
sobre a vida
do grande abarcando
jurista do século
XX, o
“aquele
multinacional
e multiétnico,
que por
prestou grande serviço à Europa, contendo conflitos
disciplinada
pelatantos
Lei n.ºséculos
13.140/2015.
e sustentando
a diversidade
de seus
eraCivil,
também
modelo
a identiO próprio
Novo Código
de povos,
Processo
Lei o
n.º
13.015,real
de para
16 de
março
ficação
entre
Estado
e
direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao
último,
e
de 2015, prevê, em seus artigos 319, VII e 334, a utilização de mecanismos de
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
composição, como a audiência prévia de conciliação ou de mediação.
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiA propósito, ainda,
Juliana Bonacorsi
de 2012
Palmao(PALMA,
in PEREIRA,
2015,
tuições jurídico-políticas,
mormente
quando em
Brasil celebrou
190 anos
de
p.
27)
classifica
o
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administrativo
como
espécie
de
um
gênero
“acordo
sua independência política.
administrativo”
realça
outros –tipos:
A ideia deeque
o Direito
e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
Força –, e a norma – e não a Vontade do Soberano –, conformam e modelam o Estado
brasileiro há de ser compreendida
sob esse ésigno
histórico.
A despeito
de diversos
O compromisso
espécie
de acordo
administrativo,
momentos de ruptura da ordem
jurídica
no
País,
é
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compreender
a diferencomo os termos de compromisso utilizados pela
CVM
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
para substituir o processo administrativo sancionador,
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
os acordos de leniência no Cade ou nos licenciamentos
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre deficonsensuais
seara ambiental.
niram a construção de nosso
Estado dena
Direito.
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
do EstadoEvidente,
brasileiroportanto,
conduzem
aohá
estabelecimento
de duas
premissasde
centrais:
a) o
a
que
uma clara tentativa
do legislador
municiar

1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
diciário. Neto.
Ou seja,
é um critério
implícito
informador
reformas de
legais
retirada Dias
de questões
não
Mendes
Introdução
de Mathias
Jestaedt.
Estudo das
introdutório
Joséa Antônio
Toffoli eque
Otávio
Luiz
Rodrigues
Júnior. 3. uma
ed. Rio
de(na
Janeiro:
Forense, 2012.
p. 72.
envolvam
propriamente
lide
sua concepção
mais tradicional
de conflito de interesses qualificado
2
DIAS
TOFFOLI,
José
Antônio;
JÚNIOR,
Otávio
Luiz. Estudo
à terceira
edição
por
uma
pretensão
resistida),
dasRODRIGUES
mãos do Poder
Judiciário
e repasse
a outrosintrodutório
órgãos estatais
dotados
de fé
brasileira.
In.como
KELSEN,
Hans. Op.
cit. P. XXXV.
pública, tais
os cartórios
extrajudiciais
e tabelionatos.
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cidadão, bem como
o próprio
de
sotifl
noC sEstado,
o erbdeosmeios
sacalternativos
irótsiH-opara
cidaícomposição
ruJ satoN
conflitos, desafogando assim, o Poder Judiciário.
orieNo
lisa
rB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
campo do Direito Administrativo, Adilson de Abreu Dallari também
anota ser uma tendência a possibilidade de utilização de métodos de arbitragem
icomo
loffoTsolução
saiD oinpara
ôtnAoséconflitos
soJ
na esfera do Direito Administrativo (DALLARI, v. 24,
lp.
ar63-74).
edeF lanubirT omerpuS od ortsiniM
Diante de tudo o que se expôs, conclui-se que, apesar do mérito da propositura
a fim de dotar o administrador público de um instrumento, consubstanciado
no compromisso administrativo, fato é que a possibilidade
amelborP od de
oãçsubmissão
acoloC .1 deste
instrumento ao Poder Judiciário em sede de jurisdição voluntária para a obtenção de
autorização,
do
a
ruP airoeT acom
us euoq fim
ecehde
noexcluir
cer ,socafiresponsabilidade
árgoibotua sotircspessoal
e sues m
e ,agente
nesleK público
snaH por
o
d rod
ivrcompromisso,
es lefi omoc acontraria
icnêirepxeo afenômeno
us ed ,adidda
emdesjudicialização,
agral me ,etnatlucom
ser éum
otienorme
eriD od
vício
do
,potencial
laidnuM de
arreinviabilizar,
uG I ad oãdado
çargafloeacréscimo
d a sópa ede
tneserviço
mlaicep
s
e
,
o
r
a
g
n
ú
H
o
r
t
s
u
A
o
irépamjáI
notoriamente conhecido,
rprecarizada
odarepmi oatividade
rarossessajurisdicional.
oa socirótsih sotnemicetnoca ed aterid etrap uomot odnauq
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
Ademais, é relativamente esperado que o agente público em tal situação,
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
cônscio
1 que a chancela judicial, em tese, excluirá sua responsabilidade por vício
o
moc ,Ede
.”acidíruj edadinu amu sanepa etnemetnerapa are ,ocaírtsua odatsE o ,la
do
compromisso,
ecnamor oriedadrevsirva-se
esse a odos
irótconceitos
udortni odjurídicos
utse on raindeterminados
çlaer ed edadinuque
troppermeiam
o a someviat
daopropositura,
-cabeça
itlum edo
lanartigo
oicani23,
tlum
datsE eleuqa“para
,XXfundamentar,
olucés od atsirem
uj egrande
dnarg omedida,
d adiv a todos
erbos
sos
otiacordos
flnoc odncelebrados
etnoc ,aporcom
uE à o
çivres ednargobjetivando
uotserp solusubmetê-los
cés sotnat roao
p euJudiciário
q ,ocinté
particulares,
-itnedi a arap laer oledom o mébmat are ,sovop sues ed edadisrevid a odnatnetsus e
posteriormente.
e ,omitlúSob
oa aum
iropponto
erbos ede
s ovista
riemibastante
rp o euqrpragmático,
op oãn sam ,também
otierid e o
datsEseerdescortinar
tne oãçacfi
pode
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
uma situação inusitada, em que, diante dos diversos controles e pressões que incidem
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
9
esobre
d sonoa gestor
091 uopúblico
rbelec li,ssinta-se
arB o 21este
02 mtentado
e odnauaqutilizar
etnemrindiscriminadamente
om ,sacitílop-ocidíruj osenovel
õçiut
instituto jurídico como meio de se amenizar, ou mesmo.acseitífurtar,
lop aicànêsubmissão
dnepedni aaos
us
citados
a
oãn e controles.
– ocidíruj otnemanedro o ,– redoP o oãn e – otieriD o euq ed aiedi A
odatsE oDestarte,
maledomsob
e muma
amroperspectiva
fnoc ,– onapolítica
reboS odeequiçá
datnojurídica,
V a oãn einviável
– amrona asubmissão
e ,– açroF
sdos
osretais
vid ecompromissos
d otiepsed A .oadministrativos
cirótsih ongis esao
se bJudiciário,
os adidneersobretudo
pmoc res epelos
d áh opossíveis
rielisarb
-impactos
nerefid a rdeletérios
edneerpmque
oc lepoderá
víssop é gerar
,síaP oao
n ajá
ciddeficiente
íruj medrofuncionamento
ad arutpur ed sodo
tneórgão
mom
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
jurisdicional.
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
.otieriD ed odatsE osson ed oãçurtsnoc a marin
oãçiutitsnoc ralucitrap ed ramahc somaíredop euq od onrot me seõxefler sA
a )a :siartnec sassimerp saud ed otnemicelebatse oa mezudnoc orielisarb odatsE od
9
Aqui são possíveis inúmeras referências, por exemplo: Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.
8.429/1992); Lei de Responsabilidade Fiscal, com a descrição de condutas típicas penais inclusive (Lei
Complementar n. 101/2000); Lei de Inelegibilidades (Lei Complementar n. 64/1990), em nova redação
que
fez
o
hlea
oC
oificar
cángIpopularmente
ésoJ e saiD ariconhecida
eugoN leirbcomo
aG edao“lei
ãçudda
arTficha
.nesllimpa”;
eK snaHLei
eddos
afiaCrimes
rgoibotde
uAResponsabilidade
.snaH ,NESLEK 1
(Lei
voltada
agentes
o
ivátn.
O 1.079/1950)
e iloffoT saiD
oinôtnàAresponsabilização
ésoJ ed oirótudordos
tni o
dutsE .políticos
tdeatseJ sfederais;
aihtaM eod regime
oãçudodisciplinar
rtnI .oteN spolítico
edneM
.27 .p dos
.210agentes
2 ,esnerpúblicos
oF :orienmunicipais
aJ ed oiR .de(Decreto-Lei
.3 .roinúJ sen.
ugi201/1967)
rdoR ziuL
administrativo e ético parlamentar, no âmbito
o
ide ariecret aà possibilidade
oirótudortni o
duimposição
tsE .ziuL ode
ivátpenalidades
O ,ROINÚJ Spelos
EUGITribunais
RDOR ;oin
ôtn
A ésoJ ,no
ILOnível
FFOTfederal,
SAID 2
e,ãçfinalmente,
de
de
Contas,
.VXXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEK .nI .arielisarb
estadual e municipal, nos processos de sua alçada.
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Da incompatibilidade do sobre
compromisso
administrativo diante das
Notas4.3Jurídico-Históricas
os Conflitos
competências da advocacia pública, dos limites da jurisdição voluntária
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
e dos princípios de separação de poderes e republicano.
José da
Antônio
Dias tem-se
Toffoli
Adentrando aos aspectos mais estritamente jurídicos
discussão,
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
que a propositura em exame esbarra nas competências da advocacia pública, no
alcance das decisões proferidas em sede de jurisdição voluntária e nos princípios de
separação de poderes e republicano.
advocacia do
pública,
conforme previsto nos artigos 131 e 132, da Constituição
1. ÀColocação
Problema
Federal de 1988 (CF/88), compete a representação judicial e extrajudicial, bem como
as atividades
de consultoria
assessoramento
jurídicoreconhece
aos entes que
estatais.
Hans Kelsen,
em seus eescritos
autobiográficos,
sua Teoria Pura
do Direito
é resultante,
em larga acerca
medida,
sua experiência
como
Para
além das discussões
do de
caráter
vinculante ou
nãofiel
dosservidor
pareceresdoe
Império
Austro-Húngaro,
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
manifestações jurídicas proferidas pelos membros das carreiras da advocaciaMundial,
pública,
quando
tomou
parte diretade
de tais
acontecimentos
ao assessorar
imperador
é patente
a competência
profissionaishistóricos
para a promoção
e o ocontrole
de
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
legalidade dos atos da administração pública, conforme bem asseverado por Diogo
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessode Figueiredo
Moreira Neto
(MOREIRA NETO,
2009,
p. 111-138):
al,
o Estado austríaco,
era aparentemente
apenas
uma
unidade jurídica”.1 E, como
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
Especificamente,
Advogados
demultinacional
Estado recebem
outra
sobre a vida do grande jurista
do século XX,os“aquele
Estado
e multiétnico, que por tantos séculos
prestou grande
serviço
Europa,constitucionalmente
contendo conflitos
investidura
especial,
em àcargos
e sustentando a diversidadediferenciados,
de seus povos,que
era também
o modelo
para a identinão são
cargos real
administrativos,
ficação entre Estado e direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao último,
mas cargos jurídicos próprios, tal como desde
logo ee
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
expressamente instituídos na própria Carta Magna,
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiespecialmente
destinados
desempenho
tuições jurídico-políticas, mormente
quando
em 2012ao
o Brasil
celebrou das
190 funções
anos de
advocatícias
públicas:
de
promoção
e
de
controle
de
sua independência política.
legalidade
em sua acepção
atual
mais
A ideia de que o Direito
– e não(entendida
o Poder –, aqui
o ordenamento
jurídico
– eenão
a
Força –, e a norma – e não aampla,
Vontade
Soberano –, conformam e modelam o Estado
dedo
juridicidade).
brasileiro há de ser compreendida sob esse signo histórico. A despeito de diversos
momentos
de ruptura
da ordem
jurídica noencontra-se
País, é possível
compreender
a diferenTambém,
referida
competência
prevista
em diversas
leis
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
orgânicas de Procuradorias Gerais de Estados, valendo trazer a tona, em virtude de
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
sua atualidade, algumas disposições da Lei Complementar n. 1.270, de 25 de agosto
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defide 2015
(Lei Orgânica
Procuradoria
do Estado de São Paulo):
niram
a construção
de da
nosso
Estado de Geral
Direito.
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
do Estado brasileiro conduzem
ao 3º
estabelecimento
de duas
centrais:
a
Artigo
- São atribuições
da premissas
Procuradoria
Gerala)do
Estado, sem prejuízo de outras que lhe forem outorgadas
por normas constitucionais e legais:
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de(...)
Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
XV
- opinar
previamente
à formalização dos contratos
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de
Janeiro:
Forense,
2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
administrativos,
convênios, termos de ajustamento de
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit.
P. XXXV.
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sotiflnoconduta,
C so econsórcios
rbos sapúblicos
cirótsiou
H-atos
ocinegociais
díruJ ssimilares
atoN
celebrados pelo Estado e suas autarquias, observado o
orielisarB odatsdisposto
E on o
msilainomirtaP e sovitaredeF
no artigo 45 desta lei complementar.
(...)
iloffoT saiD oinôtnA ésoJ Artigo 44 - São atribuições das Consultorias Jurídicas:
laredeF lanubirT omerpuS o
d ortsiniM
(...)
IV - manifestar-se sobre a constitucionalidade e a
legalidade de atos administrativos e de anteprojetos de lei
de interesse dos órgãos aem
entidades
atendidos.
elborP od
oãçacoloC .1
notado
aruP airoE,
eTconforme
aus euq ebem
cehno
cer ,socpor
fiárAlexsander
goibotua soAparecido
tircse sues Gonçalves,
me ,nesleK a
snadvocacia
aH
o
d rodivpode
res lefiaté
om“fazer
oc aicnprevalecer
êirepxe ausseu
ed ,entendimento
adidem agral mmesmo
e ,etnatque
luser contrário
é otieriD oao
d
pública
,da
laidAdministração
nuM arreuG I aPública,
d oãçargcelebrando
afled a sópaacordos,
etnemlaireconhecendo
cepse ,oragnúHpedidos
-ortsuA oou
irépnão
mI
rinterpondo
odarepmi orecursos
rarossesem
sa oprocessos
a socirótsijudiciais”.
h sotnemicetnoca ed aterid etrap uomot odnauq
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
A razão disto seria o fato de que a vontade ou interesses do administrador
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
público
entendimento
porque
1
o
moc ,E não
.”accerceiam
idíruj edao
din
u amu sanepa do
etnadvogado
emetnerappúblico,
a are ,ocaaté
írtsu
a odatsse
E oestá
,la
diante
de
uma
instituição
que
“defende
o
Estado
na
sua
mais
ampla
acepção,
não
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropo a som
eviot
advocacia
-seu
itlurepresentante
m e lanoicanipolítico,
tlum odaou
tsEseja,
eleupromove
qa“ ,XX oalu
cés od atsde
iruEstado,
j ednargnão
odde
adGoverno”
iv a erbos
s(GONÇALVES,
otiflnoc odnet2010,
noc ,aP.
po43-46).
ruE à oçivres ednarg uotserp solucés sotnat rop euq ,ocinté
-itnedi aAssim,
arap laaerprevenção
oledom o m
mat are ,sovop su
es agente
ed edadpúblico
isrevid apela
odncelebração
atnetsus e
daébresponsabilidade
do
ede,oum
mitajuste,
lú oa aijá
rose
peencontra,
rbos es oriem
emicerta
rp o emedida,
uqrop oãbastante
n sam ,oabarcada
tierid e odpela
atsEanálise
ertne oprévia
ãçacfi
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
do referido documento pela advocacia pública, em sede de controle de legalidade.
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
A9previsão
ed sona 0
1 uorbelda
ec faculdade
lisarB o 21de
02submissão
me odnaudo
q “compromisso
etnemrom ,sacna
itílaplicação
op-ocidírudo
j sdireito
eõçiut
público” ao Poder Judiciário, além de ser potencialmente prejudicial
ao
funcionamento
.acitílop aicnêdnepedni aus
dooãórgão
a
n e – judicante,
ocidíruj oténdespicienda,
emanedro o vez
,– rque
edoPa oprevenção
oãn e – oda
tierresponsabilidade
iD o euq ed aieddo
i Aagente
o
datsE odecorre,
maledom
mamromedida,
fnoc ,– on
arcontrole
eboS od ede
dalegalidade
tnoV a oãndo
e –ato
amadministrativo,
ron a e ,– açroF
público
eme grande
do
snormalmente
osrevid ed otexercido
iepsed A previamente
.ocirótsih onàgrealização
is esse bosdeste
adidúltimo,
neerpmpela
oc readvocacia
s ed áh orpública.
ielisarb
-nerefid Por
a redoutro
neerpgiro,
moc fato
levísséoque
p é ,asíapropositura
P on acidírunão
j metrata
dro aespecificamente
d arutpur ed sotn
em
om
de
uma
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
prevenção de responsabilidade do agente público pela celebração do compromisso
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
administrativo, mas sim da exclusão de referida responsabilidade.
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
Entretanto, a exclusão da responsabilidade
.otieriD ed odatsEdo
ossagente
on ed opúblico,
ãçurtsnocmediante
a marin
osubmissão
ãçiutitsnocdoraacordo
lucitrapadministrativo
ed ramahc soàmjurisdição
aíredop evoluntária
uq od onrpode
ot mencontrar
e seõxefletrês
r sAóbices:
a )a :siara)
tneos
c slimites
assimerou
p saoudalcance
ed otndas
emicdecisões
elebatse proferidas
oa mezudnem
oc osede
rielisade
rb jurisdição
odatsE od
voluntária;
b) o contraste entre a possibilidade de análise, pelo Judiciário, do juízo de
o
h
l
e
o
C
o
i
c
ángI éso
e saiD arieugoN leiadministrativa
rbaG ed oãçudarT .n
eslecelebração
K snaH ed afido
argo
ibotuA e.snoaH
,NESLEK 1
conveniência
eJ oportunidade
na
ajuste
princípio
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
magno de separação de poderes; .27 .p .2102 ,esneroF :orienaJ ed oiR .de .3 .roinúJ seugirdoR ziuL
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
c) o contraste entre a pretensa exclusão
.VXXXda
.P .tresponsabilidade
ic .pO .snaH ,NESLEK .do
nI .aagente
rielisarb

100
3
1

01:90:61 3102/11/8

oluaP oãS ed lapicinuM aramâC ad airodarucorP atsiveR

31 ddni.oloim 75011

público, mediante
chancela judicial, e osobre
princípioos
republicano.
Notas
Jurídico-Históricas
Conflitos
Primeiramente, em relação aos contornos da jurisdição voluntária, é
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
mister consignar que no seu âmbito não há lide, mas sim acordo entre as partes,
cujo aperfeiçoamento, consoante observado por Daniel Amorim Assumpção Neves
José Antônio Dias Toffoli
(NEVES, 2013, p. 33), depende da intervenção judicial.
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Fincada tal premissa, e passando-se à discussão de fundo,
tem-seFederal
que a
questão da autorização judicial para a celebração do ajuste, como mecanismo de
exclusão da responsabilidade do agente público, parece estar intrinsecamente ligada
à “coisa
1. julgada”.
Colocação do Problema
É dizer: referida exclusão da responsabilidade decorreria do fato de que,
uma vez
transitada
emseus
julgado
a decisão
judicial autorizadora
dasua
celebração
do
Hans
Kelsen, em
escritos
autobiográficos,
reconhece que
Teoria Pura
do
Direito
resultante,
larga
medida, de
sua da
experiência
como fiel
do
ajuste,
não éhaveria
mais em
como
se perquirir
acerca
responsabilidade
daservidor
autoridade
Império
Austro-Húngaro,
especialmente
a deflagração
da pela
I Guerra
Mundial,
administrativa,
em vista da
questão já seapós
encontrar
acobertada
imutabilidade
quando
tomou
parte
direta
de
acontecimentos
históricos
ao
assessorar
o
imperador
da coisa julgada.
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
Entretanto, há de se mencionar que, independentemente das teorias a
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessorespeito
da natureza
jurídica
da jurisdição voluntária,
decisão dela
decorrente
não
1
E, como
al,
o Estado
austríaco,
era aparentemente
apenas umaa unidade
jurídica”.
possui
o
alcance
pretendido
pela
propositura.
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
De fato,
consoante
asXX,
teorias
a respeito
da natureza ejurídica
sobre a vida
do grande
jurista cediço,
do século
“aquele
Estado multinacional
multiétnico,
que por voluntária
tantos séculos
grandeem
serviço
à Europa,
contendo
conflitos
da jurisdição
se prestou
subdividem
duas,
a primeira
denominada
e“administrativista”
sustentando a diversidade
seus povos,
era também o modelo real para a identie a outrade
intitulada
“revisionista”.
ficação entre
Estado
e
direito,
mas
não
porque
o primeiro
se sobreporia
último,
e
Para os adeptos da teoria administrativista,
consoante
observadoaopor
Daniel
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Amorim Assumpção Neves (NEVES, 2013, p. 32), não há exercício de atividade
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instijurisdicional
na chamada mormente
jurisdição voluntária.
paraoaBrasil
teoriacelebrou
revisionista,
“apesar
tuições
jurídico-políticas,
quando emJá,
2012
190 anos
de
de
contar
com
peculiaridades
que
a
distinguem
da
jurisdição
contenciosa,
na
sua independência política.
jurisdição
voluntária
efetivamente
exerce–,a o
atividade
jurisdicional”.
A ideia
de que o juiz
Direito
– e não o Poder
ordenamento
jurídico – e não a
Força –, eAa adoção
norma –de
e não
Soberano
–, conformam
e modelam
o Estado
umaa Vontade
ou outra do
teoria
traz repercussões
diretas
em relação
ao
brasileiro
há
de
ser
compreendida
sob
esse
signo
histórico.
A
despeito
de
diversos
alcance das decisões judiciais, mais especificamente no que tange à coisa julgada.
momentos
de aqueles
ruptura da
ordem
jurídica
no País, éadministrativista,
possível compreender
diferenPara
que
seguem
a corrente
não ahavendo
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
exercício de atividade jurisdicional no âmbito da jurisdição voluntária, os efeitos de
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
suas decisões, consoante observado por Luiz Rodrigues Wambier et al (WAMBIER,
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defi2006, p.
41) não sãode
osnosso
mesmos
da atividade
jurisdicional típica, “não produzindo,
niram
a construção
Estado
de Direito.
por exemplo,
coisa em
julgada
material”.
As reflexões
torno
do que poderíamos chamar de particular constituição
do EstadoJábrasileiro
conduzem
estabelecimento
duas
centrais:
a) a
para os que
seguem ao
a teoria
revisionista,de
à luz
do premissas
artigo 1.111
do Código
de Processo Civil de 1973,10 a decisão proferida em sede de jurisdição voluntária
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
10
Luiz
Júnior.
3. ed. Rio legal:
de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
EisRodrigues
o conteúdo
do dispositivo
2
DIAS
TOFFOLI,
José Antônio;
JÚNIOR,
Otávio
introdutório
à terceiracircunsedição
Art.
1.111.
A sentença
poderá serRODRIGUES
modificada, sem
prejuízo
dos Luiz.
efeitosEstudo
já produzidos,
se ocorrerem
brasileira.
In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
tâncias supervenientes.
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produz coisa julgada
material,
sotifl
noC scom
o ealguns
rboscontemperamentos,
sacirótsiH-oconsoante
cidíruJobservado
satoN
por Daniel Amorim Assumpção Neves (NEVES, 2013, p. 35):

orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF

Será mesmo que tal dispositivo afasta a coisa
iloffoT saiD oinôtnA ésoJ julgada material da sentença proferida na jurisdição
laredeF lanubirT omerpuS o
d ortsiniM Acredito que não.
voluntária?
A técnica utilizada pelo legislador no art. 1.111
do CPC foi a mesma usada no art. 471, I, do CPC, que
trata da coisa julgada em
que
amsentença
elborP od
oãtenha
çacolopor
C .1 objeto
relações continuativas como a sentença condenatória
oevalor
em
aruP airoeT aus euq ecehnode
ceralimentos,
,socfiárgoiou
botainda
ua sotiarcque
se sufixa
es m
,nesledo
K saluguel
naH
od rodivres lefi omoc aicndemanda
êirepxe ausrevisional.
ed ,adidemA agmelhor
ral me ,doutrina
etnatluserdefende
é otieriDque
od
,laidnuM arreuG I ad oãçanesses
rgafledcasos
a sóexiste
pa etncoisa
emlaijulgada
cepse ,omaterial,
ragnúH-oertque
suA mantida
oirépmI
rodarepmi o rarossessa oa saosituação
cirótsih sfático-jurídica
otnemicetnocadeverão
ed ateriser
d emantidas
trap uomotambém
t odnauq
a
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
imutabilidade e a indiscutibilidade próprias dessa decisão.
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
omoc ,E 1.”acidíruj edadinu amu sA
anmodificação
epa etnemetsuperveniente,
nerapa are ,ocaprevista
írtsua oem
datslei,
E ocria
,la
uma
nova
causa
de
pedir
(fatos
e
fundamentos
jurídicos
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropo a somevit
de
maneira
aj eventual
-itlum e lanoicanitlum odado
tsE pedido),
eleuqa“ ,X
Xo
lucés od que
atsiru
ednarg odmudança
adiv a erbda
os
sotiflnoc odnetnoc ,aporuEsentença
à oçivrenão
s ednviolaria
arg uotsaecoisa
rp soljulgada
ucés sotmaterial.
nat rop eu
q ,ocuma
inté
Com
-itnedi a arap laer oledom o
mébcausa
mat ade
re ,pedir,
sovop desaparecem
sues ed edadiasrtríplice
evid a oidentidade
dnatnetsuse,e
nova
e ,omitlú oa airoperbos es oconseqüentemente,
riemirp o euqrop oãos
n sefeitos
am ,otinegativos
erid e odatda
sE coisa
ertne julgada
oãçacfi
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
material.
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
ed sona 091 uorbelec lisarB o 2102 me odnauq etnemrom ,sacitílop-ocidíruj seõçiut
Destarte, adotada a teoria administrativista, restaria
.acitíprejudicada
lop aicnêdneaptentativa
edni aus
dooãlegislador
a aresponsabilidade
autoridade
no
a
n e – ocidde
íruexcluir
j otnem
nedro o ,– redoPda
oo
ãn e – otieadministrativa
riD o euq ed aipor
edi vício
A
o
datsE o maledporque
om e mam
rofnocque
,– on
areboS od sua
edatcelebração,
noV a oãn enão
– am
ron a e ,– acoisa
çroF
compromisso,
decisão
autorizaria
produziria
sjulgada
osrevidmaterial.
ed otiepsed A .ocirótsih ongis esse bos adidneerpmoc res ed áh orielisarb
-nerefid Adotada
a redneerapm
oc levrevisionista,
íssop é ,síaP possível
on acidírseria
uj meadrrevisão
o ad aruda
tpudecisão
r ed sotjudicial,
nemom
teoria
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
desde que presentes motivos supervenientes (art. 1.111, do Código de Processo Civil
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
de 1973).
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
Oportuno registrar, neste ponto,
.otierique
D edaodeflagração
datsE osson do
ed processo
oãçurtsnolegislativo
c a marin
do
Código
de
oque
ãçiuculminou
titsnoc raluna
citrpropositura
ap ed ramahse
c sdeu
omana
íredvigência
op euq o
d o
nrot mde
e seProcesso
õxefler sCivil
A
a
)a :siartnec sassimerp saud ed otnemicelebatse oa mezudnoc orielisarb odatsE od
1973.
O Novo Código de Processo Civil, produto da Lei nº 13.105/2015, por seu
turno, não reproduziu o citado artigo 1.111, do antigo Código de Processo Civil,
o
hleoC oicándestarte,
gI ésoJ e saprejudicada
iD arieugoN leirabacorrente
G ed oãçudrevisionista.
arT .nesleK snaH ed afiargoibotuA .snaH ,NESLEK 1
restando,
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
Remanesceriam, portanto,
.27 .pduas
.2102 ,correntes,
esneroF :orienaaJ esaber:
d oiR .dea.3 administrativista,
.roinúJ seugirdoR ziuL
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
e outra que entende fazer coisa julgada a decisão
proferida
em
sede
jurisdição
.VXXX .P .tic .pO .snaH ,NESLde
EK .n
I .arielisarb
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voluntária.Jurídico-Históricas sobre os Conflitos
Notas
No plano da corrente administrativista, resta evidenciado que a autoridade
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
administrativa não poderia se escudar na coisa julgada, como forma de ver excluída
a sua responsabilidade por vício no compromisso, tal como preconizado pelo § 2º,
José Antônio Dias Toffoli
do artigo 23, da propositura.
Ministro
do
Supremo
Federal
A adoção da segunda corrente, por seu turno, não valida, porTribunal
si só, o preceito
previsto no citado artigo 23, § 2º, do projeto de lei do Senado Federal.
Superada a questão quanto ao alcance das decisões proferidas em sede de
jurisdição
voluntária,
1. Colocação
dodesemboca-se
Problema na análise da possível ofensa aos princípios de
separação de poderes e republicano.
Importante
salientar,
de plano,
que a intervenção
sedePura
de
Hans
Kelsen, em
seus escritos
autobiográficos,
reconhecejudicial
que suaem
Teoria
do
Direito voluntária
é resultante,
larga medida,
de suaprotocolar,
experiência
como
fielpoderá
servidor
do
jurisdição
nãoem
é passiva,
meramente
pois
o Juiz
ainda
Império
Austro-Húngaro,
após
a deflagração
I Guerra
Mundial,
solucionar
o caso por meioespecialmente
da equidade, por
força
da previsão da
contida
no artigo
723,
quando
tomou
parte
direta
de
acontecimentos
históricos
ao
assessorar
o
imperador
par. único, do Novo Código de Processo Civil.
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
Sobre o assunto, esclarece Daniel Amorim Assumpção Neves (NEVES, 2013,
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessop. 30)
que “oaustríaco,
juiz não éera
obrigado
a observarapenas
o critério
legalidade
estrita,1 podendo
E, como
al,
o Estado
aparentemente
umadaunidade
jurídica”.
adotar
em
cada
caso
concreto
solução
que
reputar
mais
conveniente”.
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
Ora,do
a possibilidade
juiz adentrar
no mérito
damultinacional
questão posta esob
sua
sobre a vida
grande juristadedoo século
XX, “aquele
Estado
multiétnico,
que
por tantos
séculos prestou
grande serviço
Europa,
contendo
conflitos
análise se
mostra
incompatível
com o princípio
magnoàde
separação
de poderes,
vez
eque
sustentando
a
diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a
identio “compromisso administrativo”, previsto no artigo 23, da propositura objeto
ficação
entre Estado
direito,
não porque oeprimeiro
se sobreporia
último, e
desta análise,
encerrae um
juízomas
de conveniência
oportunidade
do PoderaoExecutivo.
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Todavia, ainda que superado o entendimento quanto à impossibilidade do
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instijuízo adentrar
ao mérito do
“compromisso
administrativo”,
a previsão
da
tuições
jurídico-políticas,
mormente
quando
em 2012 o Brasil
celebrouconstante
190 anos de
propositura
não
tem
o
alcance
pretendido,
vez
que,
a
exclusão
da
responsabilidade
sua independência política.
do agente
público
encontra
óbice
A ideia
de que
o Direito
– e no
nãoprincípio
o Poder republicano.
–, o ordenamento jurídico – e não a
Força –, eDe
a norma
– e não a Vontade
Soberano
–, conformam
o Estado
fato, conforme
anotadodopor
Uadi Lammêgo
Bulose modelam
(BULOS, 2008,
p.
brasileiro
há
de
ser
compreendida
sob
esse
signo
histórico.
A
despeito
de
diversos
388), o princípio republicano “consagra a ideia de que representantes eleitos pelo
momentos
ruptura
ordem
jurídica
noresponsabilidade
País, é possível compreender
a diferenpovo devemdedecidir
emdaseu
nome,
à luz da
(penhor da idoneidade
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
da representação popular)”.
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
Ínsito, portanto, ao conceito de República, a responsabilidade dos agentes
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defipúblicos,
que devemderesponder
por todos
os danos a que derem causa.
niram
a construção
nosso Estado
de Direito.
a ideia
que ado
chancela
do Judiciário
ao acordo
constituir-se-ia
num
AsAssim,
reflexões
emde
torno
que poderíamos
chamar
de particular
constituição
do
Estado
brasileiro conduzem
ao estabelecimento
de duasnão
premissas
centrais:
a
meio
de pré-excluir
a responsabilidade
do agente público,
parece se
amoldara)ao
princípio republicano que permeia todo o funcionamento do aparato estatal.
Ainda, poder-se-ia vislumbrar, na espécie, a seguinte questão: sobre qual
1
KELSEN,
Hans.
Autobiografia
de Hans Kelsen. Tradução
de Gabriel
Nogueira Dias e José
Ignácio Coelho
agente público
recairia a responsabilidade
pelo vício
no compromisso
administrativo?
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Sobre
a autoridade
sua elaboração ou sobre o juiz que
Luiz
Rodrigues
Júnior. 3.administrativa
ed. Rio de Janeiro:responsável
Forense, 2012.por
p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
autorizou
celebração?
brasileira.
In.sua
KELSEN,
Hans. Op. cit. P. XXXV.
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Portanto,
a pretensão
sose
tifl
noC sodaecriação
rbosdosacompromisso
cirótsiH-administrativo
ocidíruJ savem
tona
N
esteira de se propiciar uma maior segurança na ação administrativa, diante do aqui
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
colocado, se estaria contribuindo para uma situação de total insegurança jurídica,
em flagrante contrariedade ao objetivo do próprio projeto de lei.
iloffoT saiD oinôtnA ésoJ
laredeF lanubirT omerpuS od ortsiniM

5. Conclusões
O presente artigo objetivou analisar, à luz do
amfenômeno
elborP odda
oãdesjudicialização,
çacoloC .1
das competências da advocacia pública, dos limites da jurisdição voluntária e dos
a
ruP airoeTda
auseparação
s euq ecehde
nopoderes
cer ,socfi
rgoibotua soa
tirfaculdade
cse sues matribuída
e ,nesleKàsautoridade
naH
princípios
e árepublicano,
o
d
r
o
d
i
v
r
e
s
l
e
fi
o
m
o
c
a
i
c
n
ê
i
r
e
p
x
e
a
u
s
e
d
,
a
d
i
d
e
m
a
g
r
a
l
m
e
,
e
t
n
a
t
l
u
s
e
r
é
otieriDcom
od
administrativa de requerer autorização judicial para celebrar “compromisso
,os
laid
n
u
M
a
r
r
e
u
G
I
a
d
o
ã
ç
a
r
g
a
fl
e
d
a
s
ó
p
a
e
t
n
e
m
l
a
i
c
e
p
s
e
,
o
r
a
g
n
ú
H
o
r
t
s
u
A
o
i
r
é
p
m
interessados” e a possível exclusão de responsabilidade daí advinda, previstaI
rodarepmi o rarossessa oa socirótsih sotnemicetnoca ed aterid etrap uomot odnauq
no artigo 23, § 2º, do Projeto de Lei do Senado n.º 349, de 2015, que inclui, na
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei n.º 4.657, de 1942),
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
disposições
o
moc ,E 1.”asobre
cidírusegurança
j edadinu ajurídica
mu saneepeficiência
a etnemetna
neracriação
pa are e,ocaplicação
aírtsua oddo
atsdireito
E o ,la
público.
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropo a somevit
dos
-itlum e Apesar
lanoican
itluinegáveis
m odatsE avanços
eleuqa“ ,que
XX oselucogita
cés od que
atsiruo
j ereferido
dnarg odcompromisso
adiv a erbos
sadministrativo
otiflnoc odnetnpossa
oc ,approporcionar
oruE à oçivresao
edfuncionamento
narg uotserp soluda
césAdministração
sotnat rop euqPública,
,ocinté
-atribuindo
itnedi a araap necessária
laer oledomflexibilidade
o mébmat aràs
e ,sautoridades
ovop sues edadministrativas
edadisrevid a ona
dnabusca
tnetsusdee
e ,omitlú oa airoperbos es oriemirp o euqrop oãn sam ,otierid e odatsE ertne oãçacfi
soluções negociadas com os particulares,
fato é que a faculdade de submissão do
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
acordo ao Poder Judiciário, para fins de obtenção de autorização, objetivando excluir
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
eresponsabilidades,
d sona 091 uorbeleconstitui
c lisarB ouma
2102opção
me odpolítica
nauq etem
nemdescompasso
rom ,sacitílopcom
-ocidoírmomento
uj seõçiut
histórico atual, que é marcado pelo fenômeno da desjudicialização,
.acitílop aicnêdou
nepseja,
ednipela
aus
criação
sem
do
a
oãn e –deocmétodos
idíruj otnalternativos
emanedro ode
,– rresolução
edoP o oãde
n econflitos,
– otieriD o
euqa eparticipação
d aiedi A
o
datsEjudicante
o maledoestatal.
m e mamrofnoc ,– onareboS od edatnoV a oãn e – amron a e ,– açroF
órgão
sosrevid Demais
ed otiepdisso,
sed A a.osubmissão
cirótsih onde
gis tais
essecompromissos
bos adidneerpm
res edJudiciário
áh orielistem
arb
aoocPoder
-nerefid a redneerpmoc levíssop é ,síaP on acidíruj medro ad arutpur ed sotnemom
um enorme potencial de inviabilizar, dado o acréscimo de serviço, a já precarizada
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
atividade jurisdicional e, portanto, a perpetuação de situações de conflito entre o
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
ambas
-poder
fied erpúblico
pmes eueqosadministrado,
ahnil sad onodcom
nabaevidente
od rovafdéficit
me sode
lepeficiência
a a e satsilapm
is seõas
çacpartes
ilpxe
envolvidas.
.otieriD ed odatsE osson ed oãçurtsnoc a marin
oãçiutitsnAocintenção
ralucitrapdeedseracriar
mahco scompromisso
omaíredop euadministrativo
q od onrot me também
seõxeflerpode
sA não
a
:siartnecpela
sassiprevisão
merp saud
otnemicelda
ebaresponsabilidade
tse oa mezudnoc do
orieagente
lisarb opúblico,
datsE od
se)asustentar
daed
prevenção
vez que ela se encontra abarcada pelo controle prévio de legalidade do ato pela
advocacia pública.
ohleoC oicNos
ángI mesmos
ésoJ e saiDmoldes,
arieugoN a
lesubmissão
irbaG ed oãçudo
darcompromisso
T .nesleK snaH ed
afiargoibotuA .snàajurisdição
H ,NESLEK 1
administrativo
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
.27 .p .2102 ,esnerde
oF :se
orieatingir
naJ ed oiR
e .3 pretendido,
.roinúJ seugirdode
R ziu
voluntária pode culminar na impossibilidade
o .dfim
seL
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
alcançar a exclusão da responsabilidade do agente
público,
primeiramente
pelo
fato
.VXXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEK .nI .arielisarb

104
3
1

01:90:61 3102/11/8

oluaP oãS ed lapicinuM aramâC ad airodarucorP atsiveR

31 ddni.oloim 75011

da decisãoJurídico-Históricas
proferida em tal sede não produzir
tal como preconizado
Notas
sobrecoisa
osjulgada,
Conflitos
pela corrente administrativista, ou, ainda que a produzindo, ser incompatível com
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
os princípios de separação de poderes e republicano.
Assim, outra não é a conclusão senão pela inviabilidade político-jurídica
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dualista
entre
direito
o
ivátO eda
ilorelação
ffoT saiD
oinô
tnA ésinternacional
oJ ed oirótudoertdireito
ni oduinterno.
tsE .tdeatMesmo
seJ saihsabendo
taM ed oque
ãçudéoplenamente
rtnI .oteN sedefendneM
.2único
7 .p .21
02normas
,esnerode
F :ofonte
rienaJnacional
ed oiR .dou
e .3internacional,
.roinúJ seugirpara
doR zeste
iuL
sável a ideia monista de um ordenamento
de
o
ãçide arivamos
ecret àconsiderar
oirótudortn
i odos
uttratados
sE .ziuL odevem
ivátO ,passar
ROINÚpor
J SEum
UGI“procedimento
RDOR ;oinôtnAde
ésincorporação
oJ ,ILOFFOT Sou
AIDde2
trabalho
que
VXsujeitos
XX .P .tde
ic .direito
pO .snainterno.
H ,NESLEK .nI .arielisarb
internalização” para serem aptos a produzirem efeitos para .os
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muito comum,
aliás, que um acordo internacional
se torne
fonte de direito para as
Notas
Jurídico-Históricas
sobre os
Conflitos
relações jurídicas internas, como por exemplo em acordos tributários ou comerciais
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
internacionais, em que são estipuladas regras alfandegárias que devem ser cumpridas
por todos os particulares, sejam pessoas naturais ou jurídicas.
José de
Antônio
Dias
Toffoli
E é em relação à questão posta acima que os tratados
direitos
humanos
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
ganham destaque. No momento em que um tratado ou convenção de direitos
humanos é aceito por determinado Estado Soberano, seja através dos meios
burocráticos e legais previstos nos tratados internacionais sobre tratados e nas
Constituições
nacionais,
seja com o exercício costumeiro do disposto no tratado,
1. Colocação
do Problema
uma série de direitos essenciais arrolados nas cláusulas da convenção começam a ser
titularizados
pelos nacionais
e estrangeiros
que se encontram
território
daquele
Hans Kelsen,
em seus escritos
autobiográficos,
reconheceno
que
sua Teoria
Pura
do
é resultante,
em larga medida,
sua experiência
como
fiel servidor
do
enteDireito
político,
e, consequentemente,
como de
a outra
face da mesma
moeda,
uma série
Império
Austro-Húngaro,
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
de obrigações e deveres começam a ser submetidos à estrutura e aos órgãos públicos
quando
tomou agora
parte direta
acontecimentos
assessorar
o imperador
do Estado,que
se vê de
impelido
a realizarhistóricos
uma sérieaode
novas atividades
ou
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
prestar novos serviços (ou realizar atividades ou serviços, que já realizava, de forma
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessomais
onerosaaustríaco,
para os cofres
públicos).
al,
o Estado
era aparentemente
apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
Desta
feita,
observa-se
que
um
tratado
internacional,
especialromance
aquele
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório
a esse em
verdadeiro
que trata
de do
direitos
humanos,
instrumento
apto aEstado
estabelecer
normas jurídicas
sobre
a vida
grande
jurista doé século
XX, “aquele
multinacional
e multiétnico,
quedireitos
por tantos
séculos
prestou
serviçojurídicas
à Europa,
conflitos
que criam
e deveres
capazes
de grande
reger relações
nocontendo
âmbito interno
de
eum
sustentando
a
diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a
identiEstado Nacional. As pessoas naturais passam a gozar de inúmeras faculdades de
ficação
entre Estado
e direito,
mas não
primeiro se
ao último,
e
relevantíssima
importância
(afinal,
são porque
direitosohumanos)
emsobreporia
face do Poder
Público
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
(ou dos Poderes Públicos) de seu país, que passa a ter que proteger tais direitos contra
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instieventualjurídico-políticas,
violação perpetrada
pelo próprio
ente2012
público
ou celebrou
particulares
(caráter
tuições
mormente
quando em
o Brasil
190 anos
de
negativo
da
proteção
dos
direitos)
ou
passa
até
mesmo
a
ter
que
fomentar
políticas
sua independência política.
públicas
e prestar
serviços
públicos
para materializar
os– direitos
A ideia
de queatividades
o Direito –oue não
o Poder
–, o ordenamento
jurídico
e não a
Força
–, e a norma
– e não
a Vontade do
Soberano
–, conformam
e modelam
o Estado
assegurados
no tratado
internacional
(caráter
positivo
da proteção
dos direitos).
brasileiroA há
de ser compreendida
sobvê,esse
signo histórico.
despeitoem
de que
diversos
Administração
Pública se
portanto,
em uma Asituação
terá
momentos
de
ruptura
da
ordem
jurídica
no
País,
é
possível
compreender
a
diferenque fazer e deixar de fazer atos e procedimentos que não advém diretamente
da
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
Constituição ou das leis do seu Poder Legislativo, mas que se originam de um ato
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
normativo fruto de um acordo interestatal. Há, aqui, um elastecimento do conceito
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defido Princípio
da Legalidade,
vez de
queDireito.
não somente das leis provêm os comandos
niram
a construção
de nossouma
Estado
que permitem
ou ordenam
atividade
da Administração,
mas
tambémconstituição
o tratado
As reflexões
em tornoa do
que poderíamos
chamar de
particular
do
Estadonobrasileiro
conduzem
aoaestabelecimento
de duas
centrais:
a) a
firmado
âmbito externo
passa
ser, como já frisamos
maispremissas
de uma vez,
uma fonte
do direito que define os limites comissivos e omissivos do Poder Público em suas
relações internas. Tal inferência se dá, inclusive, em relação à Administração Pública
1
KELSEN, Hans.
Autobiografia
de Hans
Kelsen. Traduçãode
de um
Gabriel
Nogueira
Dias e José Ignácio
Coelho
Municipal.
Mesmo
a decisão
da incorporação
tratado
internacional
se dando
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
a partir
de autoridades
não
municipais,
normas
Luiz
Rodrigues
Júnior. 3. ed. Rio
de Janeiro:
Forense, as
2012.
p. 72. jurídicas decorrentes do pacto
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
vinculam
atividade
dos
públicos locais.
brasileira.
In.aKELSEN,
Hans.
Op.poderes
cit. P. XXXV.
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3. A incorporação
sotiflnoCousinternalização
o erbos sadocitratado
rótsiHinternacional
-ocidíruJ

satoN
orieMas,
lisaarpartir
B oddeaqual
tsEmomento
on omque
sila
inomirtaP e sovitaredeF
o tratado internacional passa a produzir
os seus efeitos nas relações jurídicas entre a Administração Pública e os particulares
iou
loffnas
oT srelações
aiD oinôentre
tnA ésos
oJ particulares? Em outras palavras, em qual momento que
luma
arede
F
l
a
n
u
b
i
r
T
o
m
e
r
p
od ortsinpoderá
iM
pessoa natural, poruSexemplo,
exigir da Administração Pública Federal,
Estadual, Distrital ou Municipal a prática de atos (ou deixar de praticar atos)
para a proteção e/ou satisfação dos direitos que lhe foram conferidos pelo texto
convencional?
amelborP od oãçacoloC .1
Muitos autores defendem que a partir da assinatura do tratado internacional
ele
a
ruPjáaise
roetorna
T aus obrigatório
euq ecehnopara
cer ,so cEstado
fiárgoibsignatário.
otua sotircsDeve-se
e sues mcontudo,
e ,nesleK assim
snaH como
o
d rDireito
odivresTributário,
lefi omoc adiferenciar
icnêirepxe oaumomento
s ed ,adidedo
m surgimento
agral me ,etn
ser é otiercom
iD od
no
daatlu
obrigação
o
,momento
laidnuM ada
rreprodução
uG I ad odos
ãçarefeitos,
gafled aosmomento
ópa etnemem
laicque
epse a,onorma
ragnúHse-otorna
rtsuA exigível,
oirépmI
rodarepmi o rarossessa oa socirótsih sotnemicetnoca ed aterid etrap uomot odnauq
podendo o titular de um direito demandar em face daquele que tem o dever de
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
cumprir.
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
um
incorporação
1
omoc ,E Fala-se,
.”acidírentão,
uj edadde
inu
amprocesso
u sanepade
etn
emetnerapa ado
re ,tratado
ocaírtsuinternacional,
a odatsE o ,la
processo
cujo
resultado
final
é
a
adição
do
ato
normativo
interestatal
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinuao
troordenamento
po a somevit
aX
convenção
-jurídico
itlum e lpátrio
anoicaou
nitlinterno,
um odatssendo
E eleuqque
a“ ,X
olucés od internacional
atsiruj ednarg passaria
od adiv aa efazer
rbos
sparte
otiflndo
oc sistema
odnetnojurídico
c ,aporudaquele
E à oçivrcorpo
es ednpolítico,
arg uotsejuntamente
rp solucés soàs
tnleis,
at roConstituição,
p euq ,ocinté
-itnedi a amedidas
rap laer oprovisórias,
ledom o méetc.
bmaCada
t are ,Estado
sovop sdeverá
ues ed estabelecer
edadisrevid oa procedimento
odnatnetsus e
decretos,
e ,omitlú oa airoperbos es oriemirp o euqrop oãn sam ,otierid e odatsE ertne oãçacfi
a ser seguido para a incorporação.
A nossa Constituição, no art. 49, inciso I, define
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
que o Congresso Nacional deverá resolver sobre os tratados internacionais assinados
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
Chefe
ou
epelo
d son
a 091de
uorEstado
belec li(Presidente
sarB o 2102da
meRepública)
odnauq etn
emoutra
rom ,autoridade
sacitílop-ocicom
dírujpoderes
seõçiut
para tal ato. Assim, a aprovação do Poder Legislativo da União
se
faz
necessária
.acitílop aicnêdnepednipara
aus
que
um
adicionado
a
oãn
e –tratado
ocidíruseja
j otn
emanedro ao
o ,–nosso
redoPordenamento
o oãn e – otijurídico
eriD o euinterno.
q ed aiedi A
odatsE oNão
maleédoomobjetivo
e mamro
fno
c ,– onartexto
eboS oesmiuçar
d edatnoV
oãn edo
– aprocedimento
mron a e ,– açro
F
do
presente
osa atos
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sincorporação
osrevid ed ode
tiep
s
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.
o
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á
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r
b
um ato normativo internacional. Para o atual estudo é importante dois
-momentos,
nerefid a requais
dneersejam
pmoc oleda
vísaprovação
sop é ,síaP pelo
on aCongresso
cidíruj medNacional
ro ad aruetpouda
r epromulgação
d sotnemom
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
e publicação do texto da convenção internacional através de um decreto executivo do
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
-Presidente
fied erpmeda
s eRepública.
uq sahnil sComeçaremos
ad onodnaba oexplicando
d rovaf meeste
soleúltimo
pa a e sato.
atsilpmis seõçacilpxe
A publicação no Diário Oficial
da
União
de
decreto
o
.otieriD ed odatsE osson eexecutivo
d oãçurtsncontendo
oc a marin
otexto,
ãçiutitem
snolíngua
c raluciportuguesa,
trap ed ramdo
ahcacordo
somaírinternacional
edop euq od éode
nroextrema
t me seõimportância
xefler sA por
a
siartnede
c sinício
assimeda
rp produção
saud ed ode
tnefeitos
emiceledas
batnormas
se oa mjurídicas
ezudnoc convencionais
orielisarb odatspara
E od
ser)ao :marco
as relações jurídicas entre o Poder Público e os particulares ou entre os particulares.
Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (vide, por exemplo, a decisão
o
hleCarta
oC oicánRogatória
gI ésoJ e saiDnº
ari8.279
eugoN le-irSTF).
baG edSomente
oãçudarT .napós
esleK so
natexto
H ed afinormativo
argoibotuA .sprevisto
naH ,NESLEno
K1
na
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
tratado internacional ser totalmente
.27 .pincorporado
.2102 ,esneroF :e
oro
iendecreto
aJ ed oiR executivo
.de .3 .roinúJpublicado,
seugirdoR ziua
L
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
fim de se promover a ciência e publicidade do texto,
é
que
passará
a
atribuir
direitos
.VXXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEK .nI .arielisarb
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que podem
ser tutelados e deveres que podem
ser os
impostos.
Notas
Jurídico-Históricas
sobre
Conflitos
O autor Valerio Mazzuoli (2014, pp. 389-390), por exemplo, tem um
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
entendimento mais alargado do marco de início da exigibilidade da norma do
tratado no âmbito interno. Ele afirma que:
José Antônio Dias Toffoli
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
Entendemos que os juízes e tribunais, tendo
conhecimento
do tratado já ratificado e já em vigor no plano internacional,
podem, desde logo, aplicar o tratado no caso concreto,
ainda que tal instrumento não tenha sido promulgado
1. Colocação do Problema
internamente; se o foi, melhor, mas caso ainda não tenha
sido
e o juiz,
por qualquer reconhece
meio, já tiver
da
Hans Kelsen, em seus
escritos
autobiográficos,
queconhecimento
sua Teoria Pura
do Direito é resultante, em
larga medida,
de sua experiência
fiel servidor
do
vigência
internacional
e da entradacomo
em vigor
no Brasil,
Império Austro-Húngaro,poderá,
especialmente
a deflagração
da I Guerra Mundial,
desde após
já, aplicá-lo,
independentemente
desta
quando tomou parte direta
de
acontecimentos
históricos
ao
assessorar
o imperador
última formalidade (...)
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoContudo,
talvez
segurança jurídica
sejauma
mais
potentemente
1
E, como
al, o Estado
austríaco,
eraaaparentemente
apenas
unidade
jurídica”.assegurada
tendo
como
marco
de
eficácia
um
ato
oficial
de
competência
de
autoridade
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeirobrasileira
romance
que dêa vida
ampla
ao do
conteúdo
normativo
a fim de nãoe multisobrar
sobre
dopublicidade
grande jurista
século XX,
“aqueleacordado,
Estado multinacional
étnico,
porqual
tantos
séculos prestou
grande
serviço à Europa,
contendo
conflitos
dúvidasque
sobre
o momento
em que
a Administração
Pública,
por exemplo,
se
etorna
sustentando
a
diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a
identiobrigada a empreender esforços e, principalmente, recursos públicos, a fim
ficação
entre Estado
e direito,
não
porqueos
o primeiro
se sobreporia
ao último,
e
de promover
políticas
públicasmas
para
satisfazer
direitos humanos
titularizados
por
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
nacionais e estrangeiros que se encontram dentro da sua atribuição territorial e/ou
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiorganizacional.
tuições
jurídico-políticas, mormente quando em 2012 o Brasil celebrou 190 anos de
Já o momento
da aprovação do tratado pelo Congresso Nacional é
sua independência
política.
importante
especialmente
em –relação
tratados
de direitos humanos,
A ideia
de que o Direito
e não oaos
Poder
–, o ordenamento
jurídico –parte
e nãodo
a
Força
e a norma
– euma
não vez
a Vontade
domudar
Soberano
–, conformam
e modelam
o Estado
objeto–,deste
estudo,
por pode
o “status”
normativo
dentro do
nosso
brasileiro
há de
ser compreendida
sob de
esse
signo histórico. A despeito de diversos
ordenamento
jurídico
após o processo
incorporação.
momentos
de
ruptura
da
ordem
jurídica
no
é possível
compreender
a diferenDe modo geral, entende-se que oPaís,
tratado
ou convenção
internacional
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
incorporado no ordenamento jurídico pátrio será equivalente a uma lei ordinária
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
e, portanto, produziria os mesmos efeitos que este específico ato normativo. Um
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defitratadoa internacional
os tratados incorporados anteriormente
niram
construção de incorporado
nosso Estadorevoga
de Direito.
e as leis
anteriores,
poderia
ser revogado
por lei
ordinária
As ordinárias
reflexões em
torno doassim
que como
poderíamos
chamar
de particular
constituição
do
conduzem
ao estabelecimento
de duas
centrais:
a
ou Estado
tratadobrasileiro
superveniente.
Da mesma
forma, um tratado,
porpremissas
ser equivalente
aoa)
ato
legal ordinário, serviria como parâmetro para os atos infralegais, como os decretos
regulamentadores e as portarias, e não poderia contrariar atos normativos superiores,
1
KELSEN,
Hans.
Autobiografia
de Hans Kelsen.
Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
como
por
exemplo
a Constituição
Federal.
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Havia
grande
debate,
noForense,
entanto,
Luiz Rodrigues
Júnior.
3. ed. Rio
de Janeiro:
2012.em
p. 72.relação aos tratados de direitos
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
humanos.
Defendia-se
quecit.
tais
atos normativos, por seu conteúdo qualificado, de
brasileira.
In. KELSEN,
Hans. Op.
P. XXXV.
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instituição (ou sdeclaração)
de s
direitos
otiflnoC
o erbessenciais,
os sacinão
rótpoderiam
siH-ocseguir
idíruaJregra
satgeral
oN
do processo incorporativo. Não bastaria e não seria lógico os tratados de direitos
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
humanos serem somados ao nosso ordenamento como simples lei ordinárias, já
que poderiam ser facilmente revogados pela atividade legislativa, não poderiam
itratar
loffoTde
saassuntos
iD oinôtnreservados
A ésoJ
às leis complementares e seriam inferiores aos direitos
lfundamentais
aredeF lanubirconstitucionais,
T omerpuS od orapesar
tsiniM de tratar de direitos que são materialmente
constitucionais.
A solução seria, a despeito de qualquer previsão expressa na Constituição,
definir que os tratados de direitos humanos tinham
a osua
amelb
rP oespecial
d oãçacopeculiaridade
loC .1
de serem incorporados com força de norma constitucional. Tal entendimento
encontra
5,o§2º,
dispõe
a
ruP airoesuporte
T aus euno
q eart.
cehn
cer ,sda
ocConstituição
fiárgoibotua sFederal,
otircse sque
ues m
e ,nesque
leK s“os
naHdireitos
o
rodivresexpressos
lefi omocnesta
aicnêConstituição
irepxe aus ednão
,adiexcluem
dem agraoutros
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tnatluser é odo
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riD od
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,elados
idnprincípios
uM arreuGpor
I aela
d oadotados,
ãçargafledoua dos
sópatratados
etnemlinternacionais
aicepse ,oragnem
úH-que
ortsuaARepública
oirépmI
rFederativa
odarepmi do
o raBrasil
rossesseja
sa oparte”.
a socirótsih sotnemicetnoca ed aterid etrap uomot odnauq
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
Apesar de bem estruturada, a posição pela natureza constitucional dos
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
pactos
era
1
o
moc ,Einternacionais
.”acidíruj edade
dindireitos
u amu sahumanos
nepa etnenão
metn
erade
pa aceitação
are ,ocaírtunânime.
sua odatsEHavia
o ,la
dúvida
relevante
sobre
se
os
tratados
seriam
equivalente
às
leis
ordinárias
ouevàs
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropo a som
it
asateses.
-emendas
itlum e laconstitucionais
noicanitlum odapós
atsE aelincorporação,
euqa“ ,XX olucom
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internacional
que verse sobre direitos humanos
Notas
Jurídico-Históricas
sobreque
osé incorporado
Conflitosao ordenamento
interno com aprovação do Congresso Nacional por maioria relativa, em turno
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
único, não é nem equivalente a uma lei ordinária e nem equivalente a uma norma
constitucional superveniente, devendo ser tratado sim como um ato normativo
José Antônio Dias Toffoli
supralegal.
Ministro
do
Supremo
Federal
E o que seria uma norma supralegal, que advém de umTribunal
ato normativo
supralegal? É aquela norma que se encontra hierarquicamente acima das normas
legais e infralegais, e, por isso, se constitui como parâmetro de validade e vigência
para tais
atos subordinados.
1. Colocação
do Problema
Desta forma, uma lei (seja ordinária, complementar ou delegada) ou um
ato infralegal
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da norma
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
supralegal, e que com essa sejam contrárias, são consideradas revogadas (norma
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessosuperior
posterior
revoga
inferior anterior).
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o Estado
austríaco,
eranorma
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apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
Uma
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supralegal,
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entanto,
é inferior aà esse
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ficação entre Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas insti4. As leis municipais
e os tratados
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direitos190
humanos
tuições jurídico-políticas,
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(e, principalmente, as leis municipais) e os tratados de direitos humanos assinados,
momentos de ruptura da ordem jurídica no País, é possível compreender a diferenaprovados, ratificados, depositados, promulgados e publicados (dentre outros atos)
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
pelo Governo Brasileiro.
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favor do abandono
das humanos
linhas queincorporados
sempre deficom
força
normativa
equivalente
às
emendas
constitucionais,
a regra básica de
niram a construção de nosso Estado de Direito.
hierarquia
de normas
As leischamar
devem de
serparticular
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1
KELSEN, Hans.
Autobiografia
de atual
Hans Kelsen.
Tradução de Gabriel
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e José
Coelho
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Internacional
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Direitos
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Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
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3. ed. Rioedeseu
Janeiro:
Forense, 2012.
p. 72.
Pessoas
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Deficiência
Protocolo
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assinados em Nova York, em
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
30
de
março
de
2007”.
Tal
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internacional
foi
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brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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como regional e local,sobre
que as leis
criadas respeitando os
Notas
Jurídico-Históricas
os sejam
Conflitos
direitos humanos e promovendo tais direitos, sendo certo que caberá ao legislador
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
municipal, por exemplo, a iniciativa de projetos de leis que preservem e incentivem
o rol de liberdades, vantagens, faculdades e proteções previstas nos atos interestatais
supralegais ou equivalentes às emendas constitucionais. José Antônio Dias Toffoli
do Supremo
Tribunal
Federal
Condensando parte do pensamento Ministro
que acabamos
de expor,
elucidativo
ponto de autoria de Luiz Guilherme Marinoni (2017, pp. 1373-1374):
Vale dizer que a legislação infraconstitucional, para
1. Colocação do Problema
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direito supralegal está a condicionar e a controlar a
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoda lei. apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
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verdadeiro
romance
submetida
a novos
limites Estado
materiais,
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sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
inseridos numa comunidade - tem capacidade de controlar
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sua independência política.
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ser compreendida
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esse signo histórico.
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momentos de ruptura da ordem jurídica no País, é possível compreender a diferenciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
Mais uma questão deve ser esclarecida, referente à possibilidade dos tratados
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
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niram a construção de nosso Estado de Direito.
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governamentais possuem, essencialmente, autonomia financeira, administrativa
1
Hans.
Autobiografia
de em
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política,
indicando
que,
União de
não
pode
intervir
competências
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p. 72. o Poder Legislativo Municipal
próprias
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2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
se
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obrigado
a
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e
tratados
contraídos por vontade dos Poderes
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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internacional. Até mesmo sobre
a esfera municipal,
talvez a menos próxima
Notas
Jurídico-Históricas
os Conflitos
da realidade do Direito Internacional, no seu cotidiano de questões e problemas
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
específicos e locais, pode ser diretamente atingida por um tratado de direitos
humanos aceito pelo Governo Brasileiro no âmbito da ONU, da OIT, da OMS, dentre
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Diaspode
Toffoli
tantas outras organizações internacionais, vez que o que é decidido
“lá fora”
se
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do
Supremo
Tribunal
Federal
tornar, com a incorporação, padrão jurídico para decidir sobre o que um Município
poderá ou não legislar e poderá ou não fazer.

1. Colocação do Problema
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6ª ed.
quando tomou parte direta de acontecimentos históricos ao assessorar o imperador
São Paulo: Saraiva, 2012.
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel; e, SARLET, Ingo Wolfgang. Curso
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessode direito
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São Paulo: Saraiva,
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ficação entre Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito internacional público e privado. 3ª ed.
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Salvador: Juspodivm, 2011.
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiREZEK, jurídico-políticas,
José Francisco. Direito
internacional
15 o
ed.
São Paulo:
Saraiva,
2014.
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em 2012
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A ideia de que o Direito – e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
Força –, e a norma – e não a Vontade do Soberano –, conformam e modelam o Estado
brasileiro há de ser compreendida sob esse signo histórico. A despeito de diversos
momentos de ruptura da ordem jurídica no País, é possível compreender a diferenciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre definiram a construção de nosso Estado de Direito.
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
do Estado brasileiro conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a

1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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Alcance da imunidade
parlamentar
Notas Jurídico-Históricas
sobre os
Conflitos dos
vereadores:
imunidade material
e a liberdade
de
Federativos
e Patrimonialismo
no Estado
Brasileiro
1
expressão
José Antônio Dias Toffoli
Ministro do Supremo Tribunal Federal
Carolina Lima de Biagi2

1. Colocação do Problema
Resumo:
objetiva
estudar os limites
da imunidade
material
Hans
Kelsen,Este
em trabalho
seus escritos
autobiográficos,
reconhece
que sua Teoria
Pura
dos
vereadores,
analisar
seu
alcance
e
responsabilidade
civil
que
pode
resultar
do Direito é resultante, em larga medida, de sua experiência como fiel servidor em
do
dano moral
causado pelas especialmente
opiniões, palavras
O assunto
relevante
porque
Império
Austro-Húngaro,
apóse avotos.
deflagração
da éI Guerra
Mundial,
quando
parte direta
de acontecimentos
históricos
ao assessorar
imperador
repercutetomou
no princípio
da tripartição
de poderes
e constitui
tema comorepercussão
Carlos.
Ele
afirmou
textualmente
que
talvez
“tenha
chegado
a
essa
visão
porque o
geral no Supremo Tribunal Federal. Para tanto, utilizou-se pesquisa doutrinária,
Estado
que me era
mais próximo
e que eu conhecia melhor por experiência pessojurisprudencial
e método
descritivo.
al, o Estado austríaco, era aparentemente apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
Palavras-chave: imunidade, vereadores, responsabilidade.
sobre a vida do grande jurista do século XX, “aquele Estado multinacional e multiétnico, que por tantos séculos prestou grande serviço à Europa, contendo conflitos
e sustentando a diversidade de seus povos, era também o modelo real para a identificação entre
Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
1. Introdução
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Essa
perspectiva
é extremamente
útil à da
compreensão
Brasil dos
e devereadores,
suas instiEste
trabalho busca
estudar o alcance
imunidade do
material
tuições jurídico-políticas, mormente quando em 2012 o Brasil celebrou 190 anos de
qual seja, a que recai sobre as opiniões palavras e votos no exercício da vereança e na
sua independência política.
circunscrição do município.
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brasileiro Para
há detanto,
ser compreendida
esseabrangente
signo histórico.
A despeitodo
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retórico
a
de autogoverno,
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delegada
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explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defientes municipais.
niram a construção de nosso Estado de Direito.
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
do Estado brasileiro conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a
1
Trabalho originariamente apresentado como requisito para a conclusão da Especialização em Legislativo
e Democracia pela Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, desenvolvido sob orientação
da Dra. Maria Nazaré Lins Barbosa, Procuradora Legislativa Chefe da Procuradoria da Câmara Municipal
1
de
São Paulo.
KELSEN,
Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
2
Oficial Neto.
de Justiça
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Introdução
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gem Rodrigues
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2
DIAS TOFFOLI,
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Luiz. Estudo
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Democracia
no Brasil
EscolaRODRIGUES
do Parlamento
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Paulo 2014-2015,
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zação em Direito
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e Processo
do Trabalho pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus.
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da intromissão
de um Poder no âmbito de
atuaçãoos
típica
do outro.
Notas
Jurídico-Históricas
sobre
Conflitos
A atualidade do tema evidencia-se na discussão que tomou ares no Supremo
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
Tribunal Federal dada a imensa quantidade de legislativos municipais existentes no
país e a necessidade de pacificação da matéria.
José Antônio
Toffoli
A metodologia descritiva foi utilizada através da análise
jurídica Dias
doutrinária
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
e jurisprudencial. Para ilustrar utilizou-se o recurso extraordinário número 600.063
que foi objeto de análise no Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão geral
número 469.

1. Colocação do Problema
Hans
Kelsen,
em seus escritos
autobiográficos,
reconhece
que
Teoria Pura
2. Poder
Legislativo
municipal
na Constituição
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desua
1988
do Direito é resultante, em larga medida, de sua experiência como fiel servidor do
Império AAustro-Húngaro,
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a deflagração
I Guerra Mundial,
Constituição Federal
ressaltouapós
a importância
dosdamunicípios
quando
quando tomou parte direta de acontecimentos históricos ao assessorar o imperador
estabeleceu entre os princípios fundamentais ser a República Federativa do Brasil
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
formada pela união indissolúvel de Estados, Municípios e Distrito Federal (artigo 1º,
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoConstituição
Federal). era aparentemente apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
al,
o Estado austríaco,
Neste
mesmo caminho
seguiu
quandointrodutório
cuidou da organização
administrativa
tivemos a oportunidade
de realçar
no estudo
a esse verdadeiro
romance
do país,
sobrelevando
que
os Municípios,
quantoEstado
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sobre
a vida
do grande
jurista
do século tanto
XX, “aquele
multinacional
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a República
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e gozam
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autonomia
(artigo
e18,
sustentando
a diversidade
Constituição
Federal). de seus povos, era também o modelo real para a identificação entre Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
Como se vê, o Brasil adotou a forma federativa de Estado pela qual, em
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
linhas gerais, cada ente federativo é autônomo nos termos e em conformidade
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas insticom a Constituição
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Maurício Corrêa:
Notas
Jurídico-Históricas sobre os Conflitos
Federativos e Patrimonialismo
no INCONSTITUCIONALIDADE.
Estado Brasileiro
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DIRETA
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CONSTITUÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE, ARTIGO
José Antônio
Dias Toffoli
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do
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A PRERROGATIVA DE NÃO SEREM PRESOS, Federal
SALVO
EM FLAGRANTE DE CRIME INAFIANÇÁVEL, NEM
PROCESSADOS CRIMINALMENTE SEM A DEVIDA
AUTORIZAÇÃO DA RESPECTIVA CÂMARA LEGISLATIVA,
1. Colocação do Problema
COM SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO ENQUANTO DURAR
O MANDATO.
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DA UNIÃO
LEGISLAR
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reconhece
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moral na ótica
da jurisprudência , sob pena
de banalizar
o instituto.
Notas
Jurídico-Históricas
sobre
os Conflitos
Insta mencionar, no entanto, que não há um critério objetivo para mensurar
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
se o caso merece indenização ou não, cada caso deve ser verificado em concreto e em
3

conformidade com a experiência do magistrado e outros casos já julgados, levando
Joséda
Antônio
em conta diversos fatores que permeiam o caso e os costumes
região. Dias Toffoli
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
Fato é que a Constituição Federal de 1988 delineia como direito
fundamental
no artigo 5º, V, o direito à indenização por dano moral ou material:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
1. Colocação do Problema

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros
residentes noreconhece
País a que
inviolabilidade
do
Hans Kelsen, em seus
escritos autobiográficos,
sua Teoria Pura
do Direito é resultante, em
larga àmedida,
sua experiência
comoàfiel
servidor edoà
direito
vida, à de
liberdade,
à igualdade,
segurança
Império Austro-Húngaro, propriedade,
especialmente
a deflagração
nosapós
termos
seguintes: da I Guerra Mundial,
quando tomou parte direta
de
acontecimentos
históricos
ao assessorar o imperador
(...)
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoalém da indenização
dano jurídica”.
material,1moral
ou
E, como
al, o Estado austríaco, eraagravo,
aparentemente
apenas uma por
unidade
à
imagem;
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
sobre a vida do grande jurista do século XX, “aquele Estado multinacional e multiétnico, que
tantos
séculos
prestou grandeaserviço
à Europa,
contendo conflitos
Poispor
bem,
feitas
tais considerações
respeito
da responsabilidade
civil,
ecumpre
sustentando
a
diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a
identimencionar que os parlamentares gozam de imunidade no que se refere às
ficação
entre
Estado
e direito,
não
o primeiro
seao
sobreporia
e
opiniões,
palavras
e votos
e, nomas
caso
dosporque
vereadores,
restrito
exercício ao
da último,
vereança
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
e circunscrição municipal.
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiIsto significa, em mormente
linhas gerais,
que não
parlamentares
processados
tuições jurídico-políticas,
quando
em serão
2012 os
o Brasil
celebrou 190
anos de
judicialmente
na
esfera
civil
e
penal
por
ofensas
irrogadas
no
debate
legislativo,
eis
sua independência política.
que acobertados
por onorma
que–, releva
os dispositivos
aplicáveis
A ideia de que
Direitoconstitucional
– e não o Poder
o ordenamento
jurídico
– e não aà
Força
–, e a normacivil
– e não
a Vontade
do Soberano
–, conformam
responsabilidade
disposta
no Código
Civil neste
particular.e modelam o Estado
brasileiro há de ser compreendida sob esse signo histórico. A despeito de diversos
momentos de ruptura da ordem jurídica no País, é possível compreender a diferenciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
3.1 Liberdade de expressão na tribuna parlamentar
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defiA liberdadede
denosso
expressão
niram a construção
Estadocompreende
de Direito. o direito de livre manifestação de
pensamento
e opinião
sobre do
quaisquer
assuntos chamar
e abrange
como
As reflexões
em torno
que poderíamos
de diversos
particularramos
constituição
do
Estado brasileiro
conduzem
ao estabelecimento
de duas
premissas centrais:
a
a opinião,
a crença,
a comunicação,
a informação,
a manifestação
artística a)
e o
pensamento.
A Constituição Federal protege referido direito como cláusula pétrea, de
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
3 DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
“Extensivamente assim se diz para designar o conjunto de decisões acerca de um mesmo assunto ou a
brasileira.
KELSEN,
Op. cit. (SILVA,
P. XXXV.
coleção deIn.
decisões
de Hans.
um tribunal”.
2001, 469).
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Art 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
iloffoT saiD oinôtnA ésoJ qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
laredeF lanubirT omerpuSestrangeiros
od ortsiniM residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
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oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
.27 .p .2102 ,esneroF :orienaJ ed oiR .de .3 .roinúJ seugirdoR ziuL
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
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o Brasil em
época de ditadura militar, sobre
a Constituição
Federal tratou de delinear
Notas
Jurídico-Históricas
os Conflitos
muito bem a proteção a este direito.
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
Sendo assim, a expressão e divulgação do pensamento é amplamente
permitida, vedada a censura e o anonimato.
Neste sentido:

José Antônio Dias Toffoli
Ministro do Supremo Tribunal Federal

A Constituição veda expressamente qualquer tipo de
censura à livre manifestação do pensamento, cujo
exercício é assegurado independentemente de licença (CF,
1. Colocação do Problema
art. 5º, IX). Qualquer forma de censura institucionalizada
imposta
sem
justificação constitucional
será
Hans Kelsen, em seus
escritos
autobiográficos,
reconhece que
suacaracterizada
Teoria Pura
do Direito é resultante, em
largauma
medida,
de sua experiência
fiel de
servidor
do
como
intervenção
violadora docomo
âmbito
proteção
Império Austro-Húngaro, desta
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
liberdade. (NOVELINO, 2014, 504).
quando tomou parte direta de acontecimentos históricos ao assessorar o imperador
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
No que concerne à vedação do anonimato, limitação constitucionalmente
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoinstituída,
mencionar
que tem apenas
por finalidade
evitarjurídica”.
manifestações
de
1
E, como
al,
o Estadocumpre
austríaco,
era aparentemente
uma unidade
pensamento
abusivas
e
permitir
tanto
o
direito
de
resposta
quanto
a
responsabilização
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
penal ae vida
civil.do grande jurista do século XX, “aquele Estado multinacional e multisobre
étnico, que por tantos séculos prestou grande serviço à Europa, contendo conflitos
e sustentando a diversidade
seus povos, era
tambémassegurou
o modelo real
para a identiA de
Constituição
Federal
a liberdade
de
ficação entre Estado e direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
último, e
manifestação de pensamento, vedando o ao
anonimato.
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Caso durante a manifestação de pensamento se cause
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instimaterial,
moral
à imagem,
assegura-se
direito
tuições jurídico-políticas, dano
mormente
quando
emou
2012
o Brasil celebrou
190oanos
de
de
resposta,
proporcional
ao
agravo,
além
da
indenização.
sua independência política.
(LENZA,
2009,
A ideia de que o Direito
– e não
o 684).
Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
Força –, e a norma – e não a Vontade do Soberano –, conformam e modelam o Estado
brasileiroNo
há caso
de ser
compreendida
sob aesse
signo histórico.
A despeito
de diversos
dos
parlamentares,
inviolabilidade
material
que acoberta
as
momentos
de
ruptura
da
ordem
jurídica
no
País,
é
possível
compreender
diferenopiniões, palavras e votos no exercício do mandato confere um invólucro à aliberdade
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
de expressão dos congressistas, na medida em que perfaz um anteparo a mais àquela
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
já custodiada garantia constitucional.
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defiDesta forma,
na tribuna
possuem vasta liberdade de
niram a construção
de nosso
Estadoos
deparlamentares
Direito.
discussão
e utilização
palavra
sem poderíamos
que possam chamar
ser processados
pela via
judicial
As reflexões
emda
torno
do que
de particular
constituição
do
Estado
brasileirodeconduzem
ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a
como
causadores
dano moral.
Neste caso, parece não haver grandes discussões, afinal, a liberdade de
expressão é assegurada a todos e não seria diferente para os parlamentares. A eles, no
1
KELSEN, Hans.
Autobiografia
decamada
Hans Kelsen.
Tradução
Gabriel
Nogueira
Diasagem
e José em
Ignácio
Coelho
entanto,
foi conferida
uma
protetiva
a de
mais,
uma
vez que
nome
do
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
povo
na
representação
de
seus
interesses
e,
para
tanto,
nada
mais
natural
que
exercêLuiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
la em sua
altiva
forma:
brasileira.
In.mais
KELSEN,
Hans.
Op. cit.aP.palavra.
XXXV.
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dano
imunidade
circunscrição
sotifl
C so ermaterial
bos sacdos
iróvereadores
tsiH-ocidnaíru
J satoN
municipal
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A imunidade, também chamada de inviolabilidade dos parlamentares,
iconstitui
loffoT saiD
oinôgarantia
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sentido, entende MORAESsobre
(2000, 387):
NotasNeste
Jurídico-Históricas
os Conflitos
Federativos e Patrimonialismo
no Estado Brasileiro
[...] importa ressaltar que da conduta do parlamentar
(opiniões, palavras e votos) não resultará responsabilidade
José Antônio
Dias
Toffoli
criminal, qualquer responsabilização
por perdas
e danos,
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
nenhuma sanção disciplinar, ficando a atividade do
congressista, inclusive, resguardada da responsabilidade
política, pois trata-se de cláusula de irresponsabilidade
geral de Direito Constitucional.
1. Colocação do Problema
O aspecto
por sua
vez, limita à reconhece
circunscrição
Hans
Kelsen, territorial,
em seus escritos
autobiográficos,
quedo
suamunicípio
Teoria Puraa
do
Direito ématerial.
resultante, em larga medida, de sua experiência como fiel servidor do
imunidade
Império Austro-Húngaro, especialmente após a deflagração da I Guerra Mundial,
quando tomou
parte direta
de acontecimentos
assessorar
o imperador
Neste ponto,
pode-se
discutir uma históricos
certa faltaaode
coerência
do texto
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
constitucional, afinal, o parlamentar pode atuar no exercício da vereança também
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoforao dos
limites
territoriais
representando apenas
seu município
e, portanto,
atuando
em
1
E, como
al,
Estado
austríaco,
era aparentemente
uma unidade
jurídica”.
razão
da
função
que
lhe
foi
delegada
pelo
povo,
não
havendo
razão
para
que
não
seja
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
acobertado
imunidade
fora
limites
em que
exerce sua atividade.
sobre
a vidapela
do grande
jurista
dodos
século
XX,municipais
“aquele Estado
multinacional
e multiétnico, que por tantos séculos prestou grande serviço à Europa, contendo conflitos
e sustentando
a diversidade
de seus povos,
era também
o modelo
real para a identiDeste mesmo
entendimento
comunga
a doutrina
nacional:
ficação entre Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
[...] A nosso ver, a imunidade material dos vereadores
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiabranger
opiniões
relacionadas
tuições jurídico-políticas, deveria
mormente
quandopalavras
em 2012 eo Brasil
celebrou
190 anosaos
de
interesses
municipais,
independentemente
de terem
sua independência política.
sido –manifestadas
dentro
dos limites jurídico
territoriais.
Nada
A ideia de que o Direito
e não o Poder
–, o ordenamento
– e não
a
Força –, e a norma – e não obstante,
a Vontadeem
do razão
Soberano
–, conformam
e modelam
o Estadoà
da expressa
referência
constitucional
brasileiro há de ser compreendida
sob esse
signo histórico.
A despeito
de diversos
“circunscrição
do Município”,
prevalece
o entendimento
momentos de ruptura da ordem
jurídica
no
País,
é
possível
compreender
a diferende que a imunidade material é limitada territorialmente
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
à circunscrição do município. (NOVELINO ,2014, 811,
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
grifos no original).
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre definiram a construção de nosso Estado de Direito.
estetorno
é o texto
da Carta
Constitucional
e, sendo
assim, o
AsEntretanto,
reflexões em
do que
poderíamos
chamar vigente
de particular
constituição
do
Estado brasileiro
conduzem
estabelecimento
de duas material
premissas
centrais:
a) a
parlamentar
municipal
não ficaao
acobertado
pela imunidade
fora
dos limites
geográficos de seu município de atuação.
Apesar de ser garantia constitucional para o amplo exercício da representação
1
KELSEN,
Hans.
Autobiografia
depovo,
Hans Kelsen.
Tradução
de Gabriel
Nogueira
Dias e Joséliberar
Ignácio Coelho
que lhes foi delegada
pelo
necessário
salientar
que
não implica
o edil
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
para
todo
e
qualquer
tipo
de
manifestação.
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
Esta
linhaHans.
é muito
tênue,
qual seja, a que divide a liberdade de expressão
brasileira. In.
KELSEN,
Op. cit.
P. XXXV.
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acobertada pelasimunidade
otiflnoCe osabuso
o erda
boprerrogativa.
s sacirótsiH-ocidíruJ satoN
Isto porque, não pode o Judiciário passar a condenar o edil por suas opiniões
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
emitidas na Casa legislativa o que, além de abalar o equilíbrio entre os poderes,
causaria receio e obstáculos ao amplo espectro de discussão no ambiente legislativo.
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Isto porque ambos são direitos alçados ao patamar constitucional como
cláusula pétrea e que podem entrar em choque durante
debates
amelbos
orP
od oãçlegislativos.
acoloC .1
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A ideia principal e necessária ao exercício da cidadania é resguardar a isenção
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
e proteção dos edis em sua atividade, sendo certo que se as ofensas forem irrogadas
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ahc som
aíredop euq o
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micelebade
tsealguns
oa meparlamentares
zudnoc orielisade
rb se
odescudar
atsE od
nesta prerrogativa com a finalidade de injuriar o adversário, certo é que o texto
constitucional teve a mais nobre das intenções, qual seja, democratizar ao máximo
o
eoC oicángI ésno
oJ eâmbito
saiD arieulegislativo.
goN leirbaG ed oãçudarT .nesleK snaH ed afiargoibotuA .snaH ,NESLEK 1
ashlcontendas
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
A questão é tão recorrente
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a
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Alcance da imunidade sobre
parlamentar:
a recente orientação do
Notas4.1Jurídico-Históricas
os Conflitos
Supremo Tribunal Federal
Federativos e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
O Supremo Tribunal Federal é conhecido como guardião da Constituição,
José
Antônio
Dias
pois a ele somente serão submetidas questões que ofendam
matéria
posta
naToffoli
Carta
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
Magna. O Supremo Tribunal Federal não reaprecia provas, mas apenas examina o
debate jurídico em torno de um eventual julgamento ofensivo ao texto constitucional.
O recurso extraordinário deve demonstrar questões relevantes do ponto de
vista econômico,
político,
social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos
1. Colocação
do Problema
da causa, sob pena de não conhecimento por decisão irrecorrível.
Considera-se
que
existe
repercussão
geral sempre
que a matéria
ser julgada
Hans
Kelsen, em
seus
escritos
autobiográficos,
reconhece
que suaaTeoria
Pura
4
do
resultante,
em larga
medida,
sua experiência
como fieldo
servidor
do
oudejurisprudência
dominante
Supremo
pelaDireito
Corte éSuprema
contrariar
súmula
Império
Austro-Húngaro,
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
Tribunal Federal.
quando tomou
parte direta
de acontecimentos
históricos
assessorar
o imperador
O Supremo
Tribunal
Federal somente
poderá ao
rejeitar
a existência
de
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
repercussão geral através de dois terços de seus membros.
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoEventual
decisão
negue a repercussão
geral
surtirájurídica”.
efeitos para
todos
1
E, como
al, o Estado
austríaco,
era que
aparentemente
apenas uma
unidade
os
outros
recursos
que
versem
sobre
idêntica
matéria
que
serão
com
base
nela
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
sumariamente
salvodoseséculo
o Supremo
Tribunal
Federal
resolva porerever
sobre
a vida dorejeitados,
grande jurista
XX, “aquele
Estado
multinacional
multi-a
étnico,
prestou grande serviço à Europa, contendo conflitos
tese queque
deupor
azotantos
àquelaséculos
decisão.
e sustentando
a diversidade
seusno
povos,
o modelo casos
real para
a identi-a
Importante
ressaltardeque
casoera
detambém
haver inúmeros
idênticos
ficação
entre
Estado
e
direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao
último,
e
respeito da matéria que se pretende reconhecida como objeto de repercussão geral,
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
os tribunais de origem escolherão alguns casos que julguem representativos da
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiquestãojurídico-políticas,
e encaminharão mormente
ao Supremo
Tribunal
sobrestando
os190
demais
tuições
quando
emFederal,
2012 o Brasil
celebrou
anos até
de
que
a
matéria
seja
efetivamente
julgada.
sua independência política.
término
julgamento
deo mérito
Supremo Tribunal
Federal,
A Ao
ideia
de que do
o Direito
– e não
Poder –,pelo
o ordenamento
jurídico
– e nãoos
a
Força
–, esobrestados
a norma – eserão
não aapreciados
Vontade do
–, conformam
e modelam
o Estado
recursos
emSoberano
conformidade
com o decidido
pelo guardião
brasileiro
há de ser
compreendida
sob esse
signo histórico.
A despeito
de diversos
da Constituição,
ocasião
na qual podem
declará-los
prejudicados
ou retratar-se
de
momentos
de
ruptura
da
ordem
jurídica
no
País,
é
possível
compreender
a diferenseu julgamento.
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
Se porventura for mantida a decisão pelo Tribunal de origem à revelia
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
do que julgou o Supremo Tribunal Federal nas matérias sujeitas à repercussão
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defigeral, apoderá
o Pretório
Excelso
ou reformar liminarmente o acórdão
niram
construção
de nosso
Estado cassar
de Direito.
que contrarie
a decisão
já firmada,
nos termos
dode
Regimento
do
As reflexões
em torno
do que tudo
poderíamos
chamar
particular Interno
constituição
do
Estado brasileiro conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a
Tribunal.
Este regramento que foi acima descrito em detalhes acerca da repercussão
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
4
Luiz
Rodrigues
Júnior.
3. ed.significa
Rio de Janeiro:
Forense,
2012.de
p.preceitos
72.
Súmula,
em linhas
gerais,
uma série
enumerada
publicados que buscam uniformizar
2
TOFFOLI, sobre
José Antônio;
RODRIGUES
Otávio
Luiz. Estudo
introdutórioaoà julgamento
terceira edição
oDIAS
entendimento
determinado
assunto JÚNIOR,
que enseja
recorrentes
casos submetidos
do
brasileira.
tribunal. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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restritivamente.
Não cabe
plano da responsabilidade
Notas Jurídico-Históricas
sobre
os(no
Conflitos
civil) a aplicação da analogia à norma constitucional que
Federativos e Patrimonialismo
no Estado Brasileiro
preserva o direito dos representantes do Poder Legislativo
de não serem processados criminalmente por suas
Antônio
opiniões, palavras e votos (arts. José
29, VIII,
e 53Dias
da Toffoli
CF). A
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
imunidade parlamentar não afasta o direito de o cidadão
comum acioná-lo civilmente por palavras e ofensas que ao
mesmo causar prejuízos.
[...]
1. Colocação do Problema
Na realidade, no plano que aqui nos interessa, da
responsabilidade
civil por dano
moral,que
a insuficiência
dos
Hans Kelsen, em seus
escritos autobiográficos,
reconhece
sua Teoria Pura
do Direito é resultante, em
largalegais
medida,
de sua experiência
como fielrecomendam
servidor do
textos
e discrepâncias
jurisprudenciais,
Império Austro-Húngaro, uma
especialmente
deflagração
da I Guerra
Mundial,
solução deapós
bomasenso
do julgador,
no sentido,
em
quando tomou parte direta
de
acontecimentos
históricos
ao
assessorar
o
imperador
princípio, e admitir a obrigação de indenizar o dano moral
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
injustamente afligido a quem quer que seja, sempre que
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessopor parteapenas
do parlamentar
ou vereador
destempero
1
E, como
al, o Estado austríaco, erahouver
aparentemente
uma unidade
jurídica”.
ou
extrapolação
no
específico
desempenho
das
atribuições
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
inerentes
ao XX,
mandato
pois a imunidade
sobre a vida do grande jurista
do século
“aquelepopular,
Estado multinacional
e multiétnico, que por tantos séculos
prestou nem
grande
serviço àe Europa,
contendo
conflitos
parlamentar
é absoluta
irrestrita,
nem se sobrepõe
e sustentando a diversidade
de seus povos,
era também
o modelo
realopara
a identià cláusula
pétrea prevista
no art.
5º, em que
constituinte
ficação entre Estado e direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao
último,
e
garantiu, dentro do capítulo dos direitos fundamentais, o
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
direito à honra, à imagem e à intimidade...
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instituições jurídico-políticas, mormente quando em 2012 o Brasil celebrou 190 anos de
No entendimento
sua independência
política.do ilustre doutrinador e do desembargador que se escudou
em suaA lição
julgar,
o direito
à honra,
previsto
como garantia
constitucional
ideia para
de que
o Direito
– e não
o Poder
–, o ordenamento
jurídico
– e não a
Força
–, e a norma
– e não
a Vontade
Soberano –,oconformam
Estado
inafastável,
pode ser
maculado
casodo
extrapolado
exercício doe modelam
direito de ofalar
na
brasileiro
há
de
ser
compreendida
sob
esse
signo
histórico.
A
despeito
de
diversos
tribuna.
momentos
ruptura
da oordem
jurídica
País, de
é possível
compreender
diferenPordeesta
razão,
Tribunal
de no
Justiça
São Paulo
asseveroua que
aos
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
parlamentares não é dado o direito de ofender aos demais e ser acobertado pela
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
imunidade que estaria restrita às manifestações de cunho estritamente legislativo.
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defiMuito embora
as razões
decidir do julgado tenham pertinência e
niram a construção
de nosso
Estadode
de Direito.
espelhem
dois direitos
de igual importância,
questão deconstituição
complexa
As reflexões
em constitucionais
torno do que poderíamos
chamar dea particular
do
Estado neste
brasileiro
conduzem seria
ao estabelecimento
de duasum
premissas
a) a
resolução
entendimento
exatamente encontrar
meio de centrais:
dimensionar
os limites da imunidade parlamentar.
Com isso, difícil dizer quais seriam as palavras que estariam e quais não
1
KELSEN,
Hans.
Autobiografia
Hans Kelsen.eTradução
de Gabriel
Nogueira
Dias
e José
Ignácio
Coelho
estariam acobertadas
peladeimunidade
como tal
avaliação
seria
feita
pelo
julgador,
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
afinal,
o texto
constitucional
não condicionou
no sentido de amplitude
Luiz
Rodrigues
Júnior.
3. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2012. a
p.imunidade
72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
do que seria
dito, apenas
brasileira.
In. KELSEN,
Hans. Op.que
cit. deveria
P. XXXV. ocorrer nos limites da circunscrição municipal
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este respeito insta salientar, sobre
a título exemplificativo,
que o Regimento
NotasAJurídico-Históricas
os Conflitos
Interno da Câmara dos Vereadores de São Paulo determina a perda do mandato do
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
vereador quando incompatível com o decoro parlamentar.
Reza o Regimento no artigo 125 que o abuso das prerrogativas dos
José
Toffoli
parlamentares figura entre as causas que caracterizam a falta
deAntônio
decoro. Dias
A acusação
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
deve ser aceita por maioria absoluta e causa a perda do mandato após decisão de dois
terços dos membros.
Art. 125 - Perderá o mandato o Vereador:
1. Colocação do Problema

[...]
II -escritos
cujo procedimento
for declarado
com
o
Hans Kelsen, em seus
autobiográficos,
reconheceincompatível
que sua Teoria
Pura
do Direito é resultante, em
larga parlamentar;
medida, de sua experiência como fiel servidor do
decoro
Império Austro-Húngaro, [...]
especialmente após a deflagração da I Guerra Mundial,
quando tomou parte direta
de- acontecimentos
históricos
ao assessorar
o imperador
§ 1º
É incompatível com
o decoro
parlamentar,
além dos
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
casos definidos neste Regimento, o abuso das prerrogativas
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoa membros
da unidade
Câmarajurídica”.
Municipal
ou a
1
E, como
al, o Estado austríaco, eraasseguradas
aparentemente
apenas uma
percepção
de
vantagens
indevidas.
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
§ 2º do
- Nos
casosXX,
dos“aquele
incisos Estado
I, II e VImultinacional
deste artigo, acolhida
sobre a vida do grande jurista
século
e multiétnico, que por tantos séculos
prestou
grande
serviço
à Europa,
contendo conflitos
a acusação
pela
maioria
absoluta
dos Vereadores,
a perda
e sustentando a diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a
identido mandato será decidida pela Câmara, por “quorum”
de
ficação entre Estado e direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao
último,
e
2/3 (dois terços), assegurado o direito de defesa.
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
[...]
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instituições jurídico-políticas, mormente quando em 2012 o Brasil celebrou 190 anos de
Neste ponto
ainda interessa ressaltar que o regramento municipal nada
sua independência
política.
mais fez
que refletir
dispõe
Constituição
os Deputados
e Senadores
A ideia
de queooque
Direito
– e anão
o Poder –, para
o ordenamento
jurídico
– e nãono
a
Força
e a norma – e não a Vontade do Soberano –, conformam e modelam o Estado
artigo–,55:
brasileiro há de ser compreendida sob esse signo histórico. A despeito de diversos
momentos de ruptura da ordem
País, é possível
compreender
a diferenArt. 55.jurídica
Perderáno
o mandato
o Deputado
ou Senador:
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
[...]
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defidecoro
parlamentar;
niram a construção de nosso
Estado
de Direito.
[...] do que poderíamos chamar de particular constituição
As reflexões em torno
do Estado brasileiro conduzem
de duas
premissas
centrais:além
a) a
§ 1º ao
- É estabelecimento
incompatível com
o decoro
parlamentar,
dos casos definidos no regimento interno, o abuso
das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de
Hans Kelsen.
de Gabriel
Nogueira Dias
e José Ignácio Coelho
Nacional
ou aTradução
percepção
de vantagens
indevidas.
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Nos Forense,
casos dos
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio §
de2º
Janeiro:
2012.incisos
p. 72. I, II e VI, a perda do mandato
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op.será
cit. P.decidida
XXXV.
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mediante
da
sotiflnoFederal,
C so por
erbmaioria
os sacabsoluta,
irótsiH
-ocidíprovocação
ruJ satoN
respectiva Mesa ou de partido político representado no
orielisarB odatCongresso
sE on oNacional,
msilain
omirtaP e sovitaredeF
assegurada ampla defesa.
iloffoT saRessalte-se,
iD oinôtnA por
ésoJfim, que a emenda constitucional número 76 de 28 de
lnovembro
aredeF lande
ubi2013
rT omaboliu
erpuS oadvotação
ortsiniMsecreta para os casos de perda do mandato do
parlamentar.
Feita esta ressalva, vale sublinhar que o julgamento no caso em análise não
foi unânime, houve divergência no sentido de queaas
memanifestações
lborP od oãçado
colparlamentar
oC .1
teriam extrapolado o exercício do mandato e, por isso, não estariam acobertados
pela
a
ruP garantia
airoeT auconstitucional
s euq ecehnoceda
r ,imunidade.
socfiárgoibotua sotircse sues me ,nesleK snaH
od rodivInteressante
res lefi omocverificar
aicnêirep
xe aapesar
us ed ,ade
didtoda
em aagrabrangência
al me ,etnatljá
usemencionada
r é otieriD od
que,
a
,respeito
laidnuMda
arrimunidade
euG I ad oeãçsua
argablindagem
fled a sópade
etn
e
m
l
a
i
c
e
p
s
e
,
o
r
a
g
n
ú
H
o
r
t
s
u
A
o
i
r
é
p
m
manifestação no âmbito legislativo, aI
rcontrovérsia
odarepmi o rremanesce
arossessa oaté
a somesmo
cirótsihjunto
sotneao
miSupremo
cetnoca eTribunal
d aterid eFederal.
trap uomot odnauq
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
E a divergência foi justamente quanto ao alcance da imunidade. Volta-se a
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
expor
que
1
o
moc o
,Eperigo
.”aciddesta
íruj evaloração
dadinu am
u saandivergência
epa etnemesustenta,
tnerapa aafinal,
re ,ocanão
írtsuhá
a oparâmetros
datsE o ,la
objetivos
para
medi-lo,
causando
uma
insegurança
jurídica.
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropo a somevit
sendo
ocorram
-itlum e Elan
oicaniassim,
tlum omuito
datsE eembora
leuqa“ ,X
X olucésem
od plenário
atsiruj edmuitas
narg oddiscussões
adiv a erbde
os
sbaixo
otiflnteor
oc od
neutilidade
tnoc ,apopública
ruE à oçcom
ivrestrocas
ednarde
g uofensas
otserp smútuas,
olucés sonão
tnatseropode
p euqdescurar
,ocinté
de
-itnproteção
edi a arape lsua
aer principal
oledom ofinalidade:
mébmat argarantir
e ,sovopasu
es ed edeaplena
disrevdefesa
id a oddos
natndireitos
etsus e
da
isenção
edos
,om
i
t
l
ú
o
a
a
i
r
o
p
e
r
b
o
s
e
s
o
r
i
e
m
i
r
p
o
e
u
q
r
o
p
o
ã
n
s
a
m
,
o
t
i
e
r
i
d
e
o
d
a
t
s
E
e
r
t
n
e
o
ãçacfi
cidadãos.
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
O voto do relator do acórdão Ministro Marco Aurélio no recurso
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
convergiu
eextraordinário
d sona 091 uonúmero
rbelec lis600.063
arB o 210
2 me odnno
auqsentido
etnemrde
omque
,sacoitlimite
ílop-ocda
idíimunidade
ruj seõçiut
estaria relacionado à pertinência ao exercício do mandato.
.acitílop aicnêdnepedni aus
discussões
devem
guardar
a oãn e –Na
ocivisão
díruj do
otnrelator,
emanedas
ro o
,– redoP ono
oãrecinto
n e – otiparlamentar
eriD o euq ed
aiedi A
o
datsE o maltemática
edom e mcom
amroos
fno
c ,– o
nareboS od
edatn
oV a oãn e – am
ronaa atividade
e ,– açroF
pertinência
atos
praticados
pelos
parlamentares
com
spor
osreeles
vid exercida,
ed otiepsede
d Amodo
.ociróque
tsih quaisquer
ongis essepalavras
bos adidofensivas
neerpmocestariam
res ed áhdissociadas
orielisarb
-desta
nereftemática
id a rednee,erpor
pmo
c
l
e
v
í
s
s
o
p
é
,
s
í
a
P
o
n
a
c
i
d
í
r
u
j
m
e
d
r
o
a
d
a
r
u
t
p
u
r
e
d
s
o
tnemom
isso, restariam fora da proteção constitucional.
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
Além disso, consignou o relator:
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
[...] Impossível
é ejulgar
.otieriD
d odato
sE recurso
osson edextraordinário
oãçurtsnoc a mcom
arin
oãçiutitsnoc ralucitrap ed rbase
amahem
c sofatos
maírejurígenos
dop euq oestranhos
d onrot mao
e sepronunciamento
õxefler sA
a )a :siartnec sassimerp saatacado.
ud ed otAnte
nemicaselepremissas
batse oa m
ezudnconstantes
oc orielisarb
atsE od
fáticas
doodacórdão
impugnado, não se tem o caso como passível de
enquadramento na regra atinente à inviolabilidade dos
ohleoC oicángI ésoJ e saiD arieugvereadores,
oN leirbaG ed oporque
ãçudarT .n
esleK snaH
d afiargoibopalavras
tuA .snaH ,e
NEvotos
SLEK 1
limitada
a eopiniões,
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
que sejam
do
acordo
.27 .pproferidos
.2102 ,esnerono
F :oexercício
rienaJ ed oiR
.demandato.
.3 .roinúJ seDe
ugird
oR ziuL
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
com a verdade formal
elucidada
na
origem,
as
críticas
.VXXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEK .nI .arielisarb
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não se circunscrevem
atividade
parlamentar. (BRASIL,
Notas Jurídico-Históricas
sobreàos
Conflitos
Supremo Tribunal Federal, 2011).
Federativos e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
E arrematou:
José Antônio Dias Toffoli
Ministro
do
Supremo
Tribunal Federal
Por considerar que a inviolabilidade dos Vereadores
exige
a correlação entre as manifestações e o desempenho do
mandato, tenho como não configurada violência ao
artigo 29, inciso VIII, da Lei Básica Federal, razão por
1. Colocação do Problema
que desprovejo este recurso extraordinário. É como voto.
(BRASIL,
Tribunal reconhece
Federal, 2011).
Hans Kelsen, em seus
escritosSupremo
autobiográficos,
que sua Teoria Pura
do Direito é resultante, em larga medida, de sua experiência como fiel servidor do
Império Por
Austro-Húngaro,
especialmente
após
a deflagração
da I Guerra
Mundial,
sua vez, o voto
que inaugurou
a divergência
da lavra
do Ministro
Luís
quando
tomou
parte
direta
de
acontecimentos
históricos
ao
assessorar
o
imperador
Roberto Barroso no recurso extraordinário número 600.063 consigna interessante
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
ponto no sentido de que a proteção constitucional sobre as opiniões, palavras e
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessovotos
dos parlamentares
exatamente
um adicional
à liberdade
de 1expressão
E, como
al,
o Estado
austríaco, eraassinala
aparentemente
apenas
uma unidade
jurídica”.
do
cidadão
comum
justamente
por
conta
da
representação
por
eles
exercida.
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
sobre a vida do grande jurista do século XX, “aquele Estado multinacional e multiétnico, que por tantos séculos
prestou grande
serviço àperceber
Europa, contendo
conflitos
É fundamental,
portanto,
que a imunidade
e sustentando a diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a identimaterial dos parlamentares confere às suas manifestações
ficação entre Estado e direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao
último,
e
relacionadas ao exercício do mandato proteção adicional
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
à liberdade de expressão. Considerar estas manifestações
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instidequando
responsabilização
acarretam
tuições jurídico-políticas, passíveis
mormente
em 2012 o quando
Brasil celebrou
190ofensa
anos deà
alguém
–
como
feito
pelo
tribunal
de
origem
–
é
esvaziar
sua independência política.
por completo
“acréscimo”
de proteção
que –constitui
A ideia de que o Direito
– e não o o
Poder
–, o ordenamento
jurídico
e não a
Força –, e a norma – e não a Vontade
–, conformam
e modelam
Estado
essência do
daSoberano
imunidade
constitucional.
Afinal,opara
as
brasileiro há de ser compreendida
sob
esse
signo
histórico.
A
despeito
de
diversos
manifestações não ofensivas dos parlamentares, a rigor,
momentos de ruptura da ordem
jurídica
no País, éàpossível
compreender
a difereno direito
fundamental
liberdade
de expressão
basta.
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
(BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2011).
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defiA opinião do
Ministro
Teori
niram a construção
de nosso
Estado
deZavascki
Direito. no julgamento do mesmo recurso
extraordinário
número
600.063
vempoderíamos
ao encontro
do que
foi exposto
neste
As reflexões
em torno
do que
chamar
de já
particular
constituição
do
Estado Opina
brasileiro
estabelecimento
a) a
trabalho.
noconduzem
sentido deaoque
a mensuraçãode
doduas
que premissas
é dito na centrais:
tribuna para
efeitos de responsabilidade civil mostra-se extremamente dificultoso na medida em
que a Constituição Federal não delimitou o que poderia ou não ser dito.
1
KELSEN, Hans.
Hans Kelsen.
de Gabriel
Nogueira
DiasMagna
e José Ignácio
Coelho
AlémAutobiografia
disso, seriadeimpor
freiosTradução
onde não
previu
a Carta
e causaria
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
extremo
desconforto
com decisões
diversas
Luiz
Rodrigues
Júnior. 3. ed.jurídico
Rio de Janeiro:
Forense, 2012.
p. 72. pipocando por vários pontos do
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
país, algumas
a condenar
a absolver.
brasileira.
In. KELSEN,
Hans. Op.outras
cit. P. XXXV.
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Transcreve-se
voto
desTeori
no-o
recurso
sotiflontrecho
oC sdo
oe
rbo
sacZavascki
irótsiH
cidírextraordinário
uJ satoN
número 600.063:

orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF

Trata-se de um pronunciamento de um vereador, no
iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ambiente parlamentar, na Câmara dos Vereadores;
laredeF lanubirT omerpuSportanto,
od ortsiniMno exercício do mandato e da função
parlamentar. Saber se essa fala específica tem relação ou
não com a atividade político-parlamentar, além de difícil
definição, se mostra irrelevante
Se,
amelborP nas
od ocircunstâncias.
ãçacoloC .1
para cada pronunciamento de um parlamentar ou de
esse
relação
aruP airoeT aus euq ecehnum
ocervereador,
,socfiárgoitiver
botuaque
sotirser
cse feito
sues m
e ,nejuízo
sleK sde
naH
od rodivres lefi omoc aicnnecessária
êirepxe ausde
ed pertinência
,adidem agracomo
l me ,etcondição
natluser é necessária
otieriD od
,laidnuM arreuG I ad oãçpara
argaflassegurar
ed a sópaaeimunidade,
tnemlaicepseteremos
,oragnúH
-ortsinversão
uA oirépm
uma
doI
rodarepmi o rarossessa oaprincípio
socirótsihconstitucional,
sotnemicetnocaque
ed adetermina
terid etrapseja
uompreservada
ot odnauq
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
a imunidade. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2011,
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
omoc ,E 1.”acidíruj edadingrifo
u amnosso).
u sanepa etnemetnerapa are ,ocaírtsua odatsE o ,la
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropo a somevit
que
foi
Ministra
-itlum e Entendimento
lanoicanitlum oeste
datsE
eleu
qa“acompanhado
,XX olucés odpela
atsiru
j ednarg Rosa
od adWeber
iv a erbno
os
srecurso
otiflnocextraordinário
odnetnoc ,apo
ruE à oç600.063:
ivres ednarg uotserp solucés sotnat rop euq ,ocinté
número
-itnedi a arap laer oledom o mébmat are ,sovop sues ed edadisrevid a odnatnetsus e
e ,omitlú oa airoperbos esNa
orieminha
mirp o ótica
euqroep pedindo
oãn sam ,todas
otieridase vênias
odatsE ao
ertneminente
e oãçacfi
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
Relator, entendo que, tal como está posto no acórdão
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
ed sona 091 uorbelec lisarrecorrido,
B o 2102 mae oconduta
dnauq etnimputada
emrom ,sase
citílsubsume,
op-ocidírujsim,
seõçina
ut
imunidade absoluta prevista.acnesta
Constituição,
itílop aicnêdnepedni sob
aus
a oãn e – ocidíruj otnemapena
nedrode
o ,a– cada
redoPmanifestação
o oãn e – otierdo
iD parlamentar
o euq ed aiediseAimpor
odatsE o maledom e mamruma
ofnocvaloração
,– onareboespecífica
S od edatno
V a iria,
oãn eno
– am
ron a e ,–retirar
açroF
que
mínimo,
sosrevid ed otiepsed A .ocairóforça
tsih oda
ngisgarantia
esse bos aconstitucional,
didneerpmoc resda
ed prerrogativa
áh orielisarb
-nerefid a redneerpmoc leconstitucional.
víssop é ,síaP on(BRASIL,
acidíruj Supremo
medro adTribunal
arutpur Federal,
ed sotne2011,
mom
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
grifo nosso).
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
O Ministro Luiz Fux da .omesma
o
tieriD edforma
odatsE contribuiu
osson ed oãçpara
urtsnreforçar
oc a marin
em
voto
oentendimento
ãçiutitsnoc raludivergente
citrap ed rao
amafirmar
ahc som
aírseu
edop
euqno
odrecurso
onrot extraordinário
me seõxefler snúmero
A
a
)a :siartque
nec “[...]
sassia
mgarantia
erp saudda
edimunidade
otnemiceleparlamentar
batse oa mezrepresentaria
udnoc orielisamuito
rb odapouco
tsE od
600.063
se cada juiz pudesse aquilatar, segundo o seu padrão de decência e polidez o grau
de civilidade dos termos utilizados pelos representantes eleitos pelo povo” (BRASIL,
o
hleoC oicán
gI ésoJ e saFederal,
iD arieugo2011).
N leirbaG ed oãçudarT .nesleK snaH ed afiargoibotuA .snaH ,NESLEK 1
Supremo
Tribunal
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
Noutros termos, cumpre.2assinalar
7 .p .2102 ,eque
sneroaF imunidade
:orienaJ ed oiRsomente
.de .3 .roinúexiste
J seugirporque
doR ziuL
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
se sabe que haverá discussões na Casa legislativa
e
que
na
grande
maioria
das
.VXXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEK .nI .arivezes
elisarb
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os edis discutem
a pertinência de projetos
de lei os
e entram
em embate justamente
Notas
Jurídico-Históricas
sobre
Conflitos
pelas diferenças de ideias, interesses e partidos. Os ânimos se acirram muitas vezes,
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
daí a razão da proteção constitucional.
Com isso, quer-se dizer que as discussões são inevitáveis e intrínsecas
Antônio
Dias
Toffoli
ao processo democrático, razão pela qual no calor dos José
debates
muitas
vezes
há
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
verbalização de impropriedades de cunho pessoal e que restariam acobertadas pelo
manto da imunidade pelo simples fato de corresponder aos dois limites da imunidade
postos na Constituição Federal: exercício da vereança e circunscrição do município.
se tratardo
deProblema
indenidade prevista na Constituição Federal não há que se
1. Por
Colocação
relegar ao plano do Judiciário a análise do que pode ou não ser dito, sob pena de
fazer tábula
do texto
constitucional
e, além disso,reconhece
ferir o princípio
daTeoria
tripartição
Hans rasa
Kelsen,
em seus
escritos autobiográficos,
que sua
Pura
do
Direito é resultante, em larga medida, de sua experiência como fiel servidor do
da poderes.
Império Ressalte-se
Austro-Húngaro,
especialmente
após a deflagração
da I Guerra
neste ponto
que a Constituição
Federal consolidou
comoMundial,
cláusula
quando
tomou
parte
direta
de
acontecimentos
históricos
ao
assessorar
o imperador
pétrea a tripartição dos poderes de modo que esmiuçou o âmbito de atuação
de cada
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
um deles.
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoal, o Estado austríaco, era aparentemente apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
Artigo
São Poderes
da União,
independentes
tivemos a oportunidade de
realçar2º.
no estudo
introdutório
a esse verdadeiro
romancee
harmônicos
si, o Legislativo,
o Executivo
e o
sobre a vida do grande jurista
do séculoentre
XX, “aquele
Estado multinacional
e multiétnico, que por tantos séculos
prestou grande serviço à Europa, contendo conflitos
Judiciário.
e sustentando a diversidade de seus povos, era também o modelo real para a identificação entre
direito,atuar
mas não
o primeiro
se sobreporia
último, e
DestaEstado
feita, edevem
em porque
harmonia,
cada qual
com a suaaorespectiva
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
competência, mas exercendo um controle recíproco denominado de freios e
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas insticontrapesos
ou checks andmormente
balances dequando
modo aem
garantir
a independência
e o controle
tuições
jurídico-políticas,
2012 o
Brasil celebrou 190
anos de
de
atos
que
extrapolem
as
prerrogativas
delegadas
a
cada
um
deles.
sua independência política.
A ideia de que o Direito – e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
Força –, eNeste
a norma
– e não
a Vontade
Soberano
–, conformam
e modelam o Estado
sentido,
SILVA
(1997, do
apud
NOVELINO,
2014, 19):
brasileiro há de ser compreendida sob esse signo histórico. A despeito de diversos
momentos de ruptura da ordem
jurídicaentre
no País,
é possívelverifica-se
compreender
a diferenA “harmonia
os poderes”
primeiramente
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
pelas normas de cortesia no trato recíproco e no respeito
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
às prerrogativas e faculdades a que mutuamente todos têm
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defidireito.
De de
outro
lado, cabe assinalar que nem a divisão das
niram a construção de nosso
Estado
Direito.
funções
entrepoderíamos
os órgãos dochamar
poder nem
independência
são
As reflexões em torno
do que
de sua
particular
constituição
do Estado brasileiro conduzem
ao estabelecimento
de que
duasvisam
premissas
centrais: a) a
absolutas.
Há interferências,
ao estabelecimento
de freios e contrapesos, à busca do equilíbrio necessário
à realização do bem da coletividade e indispensável para
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de
Hans o
Kelsen.
Tradução
Gabriel Nogueira
Dias
e José
Ignácio Coelho
evitar
arbítrio
e o de
desmando
de um
em
detrimento
do
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
outro
e
especialmente
dos
governados.
(SILVA,1997,
p.
111
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
2014, 19, grifos no original).
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op.apud
cit. P. NOVELINO,
XXXV.
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Muito sembora
otiflnseja
oCo sPoder
o erJudiciário
bos saociresponsável
rótsiH-opor
cidanalisar
íruJ spossíveis
atoN
transgressões à Constituição e à legislação ordinária, não pode ele se sub-rogar no
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
papel do legislador e analisar âmbito a ele não delegado.
Neste caso, conforme já mencionado a conduta do parlamentar que
iextrapole
loffoT saiD
inôtnAdo
ésrazoável
oJ
osolimites
não fica passível de punição nem na esfera civil nem
lna
arepenal,
deF latendo
nubirTem
omvista
erpuSa o
d
o
r
tsiniMabsoluta prevista na Constituição. Entretanto,
imunidade
poderá enquadrar-se em falta de decoro parlamentar, processo a ser intentado no
próprio Poder Legislativo, como dito.
Para ilustrar, transcreve-se trecho do voto
eo
redator
amvencedor
elborP od
ãçacolodo
C .acórdão
1
Ministro Luís Roberto Barroso no recurso extraordinário número 600.063,
acompanhado
Cármen
a
ruP airoeT auspelos
euq eMinistros
cehnocer ,Teori
socfiárZavasky,
goibotuaRosa
sotirWeber,
cse suesCelso
me ,nde
esleMelo,
K snaH
o
d rodLuiz
ivresFux
lefi eom
oc aicMendes:
nêirepxe aus ed ,adidem agral me ,etnatluser é otieriD od
Lúcia,
Gilmar
,laidnuM arreuG I ad oãçargafled a sópa etnemlaicepse ,oragnúH-ortsuA oirépmI
rodarepmi o rarossessa oaO
soart.
ciró55
tsihdasoCF/88,
tnemicaplicável,
etnoca ed com
ateridasedevidas
trap uom
ot odnauq
adaptações,
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
às demais esferas do Legislativo, estabelece a perda do
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
ou
omoc ,E 1.”acidíruj edadinmandato
u amu sado
nepdeputado
a etnemetn
erasenador
pa are ,oque
caírtsnão
ua oobservar
datsE o ,lo
a
decoro
parlamentar.
E
o
§1º
do
referido
preceito
caracteriza,
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropo a somevit
-itlum e lanoicanitlum odexpressamente,
atsE eleuqa“ ,XXo oabuso
lucés odas
d atprerrogativas
siruj ednarg oparlamentares
d adiv a erbos
sotiflnoc odnetnoc ,aporucomo
E à oçquebra
ivres edde
nardecoro,
g uotserevidenciando
p solucés sotnaatabertura,
rop euq sempre
,ocinté
-itnedi a arap laer oledomexistente
o mébmatpara
are ,soavoresponsabilização
p sues ed edadisrevpolítica.
id a odnat(BRASIL,
netsus e
e ,omitlú oa airoperbos esSupremo
oriemirp Tribunal
o euqropFederal,
oãn sam2011).
,otierid e odatsE ertne oãçacfi
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
Sendo
em
externa
ser
ed sona 0
91 uoassim,
rbelec ldelineia-se
isarB o 210a2 fiscalização
me odnauqinterna
etnemro
,sacitílaop
-ocexercida
idíruj sepelos
õçiut
Poderes com vistas à consagração do Estado Democrático.ade
Direito,
com
Poder
citílop aicnêdncada
epedn
i aus
exercendo
prerrogativas
a
oãn e – osuas
cidíru
j otnemanederoatividades
o ,– redoPsem
o oinvadir
ãn e – oaticompetência
eriD o euq edalheia.
aiedi A
odatsE oConquanto
maledom e m
amrfunções
ofnoc ,– típicas
onareboeS atípicas
od edatnem
oV acada
oãn Poder,
e – amrcerto
on a eé,–que
açroo
F
haja
sato
osrede
vid
e
d
o
t
i
e
p
s
e
d
A
.
o
c
i
r
ó
t
s
i
h
o
n
g
i
s
e
s
s
e
b
o
s
a
d
i
d
n
e
e
r
p
m
o
c
r
e
s
e
d
á
h
o
r
i
e
l
i
s
a
r
b
legislar enquadra-se como função primordial do Poder Legislativo e para tal
-as
neprerrogativas
refid a redneeparlamentares
rpmoc levíssopasseguram
é ,síaP on aaclivre
idírujexpressão
medro addas
aruideias
tpur ede sblindam
otnemom
o
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
debate legislativo contra qualquer censura.
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
Por esta razão a imunidade advinda da liberdade de expressão por opiniões,
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
palavras e votos no exercício da atividade
.otieriD eparlamentar
d odatsE ossofoi
n eprevista
d oãçurtsem
noctodas
a marias
n
ounidades
ãçiutitsnoque
c ralcompõe
ucitrap eadfederação.
ramahc somaíredop euq od onrot me seõxefler sA
a )a :siarAinda
tnec saque
ssimtenha
erp sasido
ud edverificada
otnemicede
lebuma
atse omaneira
a mezudmais
noc orestrita
rielisarbno
odâmbito
atsE od
municipal, assegura da mesma forma que a atividade parlamentar seja exercida de
forma isenta de pressões externas.
ohleoC oicAo
ángfinal
I ésoJ edo
saijulgamento
D arieugoN leirdo
baGrecurso
ed oãçudextraordinário
arT .nesleK snaH número
ed afiargo600.063
ibotuA .sno
aHSupremo
,NESLEK 1
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
Tribunal Federal, por maioria de.2votos,
da
7 .p .210decidiu
2 ,esneroFo:otema
rienaJ número
ed oiR .de .469
3 .roin
úJ srepercussão
eugirdoR ziuL
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
geral consagrando a tese de que, nos “limites
da
circunscrição
do
município
.VXXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEK .nI .arielisare
b
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havendo pertinência
com o exercício sobre
do mandato,
garante-se a imunidade do
Notas
Jurídico-Históricas
os Conflitos
vereador” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2011).
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
Afastou-se com isso as subjetividades que as decisões judiciais poderiam
conferir aos diferentes casos e prevaleceu o entendimento já consignado na
José Antônio
Diasque
Toffoli
Constituição Federal da imunidade absoluta dos vereadores
desde
na
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
circunscrição do município e no exercício do mandato.
Veja-se que a pertinência ficou descrita no julgamento da repercussão geral,
no entanto, não relacionada exatamente ao que pretendia o voto do relator que
restou 1.
vencido.
Colocação do Problema
Neste momento não custa repisar que o voto vencido entendeu que a
imunidade
vereadores
avaliada caso reconhece
a caso de modo
se verificar
Hans dos
Kelsen,
em seusdeveria
escritosser
autobiográficos,
que suaa Teoria
Pura
do
Direitopertinência
é resultante,
em olarga
de suana
experiência
comoefiel
servidor
do
eventual
entre
que medida,
era discutido
casa legislativa
o que
foi dito
Império
Austro-Húngaro,
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
pelo edil.
quando tomou
parteno
direta
de acontecimentos
históricos
assessorar
o imperador
Explica-se,
entanto,
que o entendimento
doaoPretório
Excelso
foi no
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
sentido de que não há que se perquirir sobre o que foi dito pelo parlamentar para
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessofinso de
indenização,
se dito nos apenas
limites uma
já delineados
pela Constituição
1
E, como
al,
Estado
austríaco,porque
era aparentemente
unidade jurídica”.
Federal
está
imunizado.
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
Eventuais
abusos
são do
relegados
ao julgamento
administrativo
do epróprio
sobre a vida
do grande
jurista
século XX,
“aquele Estado
multinacional
multiétnico,
que por tantos
séculos
prestou
Europa, contendo
conflitos
órgão, afastando
com isso
o conflito
de grande
normasserviço
entre a àliberdade
de expressão,
o uso
edasustentando
a
diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a
identipalavra pelos parlamentares e a proteção contra os danos morais instituída na
ficação
entre Estado
Constituição
Federal.e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Neste caso, prevaleceu a tese da imunidade constitucional dos parlamentares
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas insticom vistas
a assegurar que
o processo
legislativo
esteja
revestido
da 190
couraça
da
tuições
jurídico-políticas,
mormente
quando
em 2012
o Brasil
celebrou
anos de
inviolabilidade.
sua independência política.
A ideia de que o Direito – e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
Força –, e a norma – e não a Vontade do Soberano –, conformam e modelam o Estado
brasileiro5.há
de ser compreendida sob esse signo histórico. A despeito de diversos
Conclusão
momentos de ruptura da ordem jurídica no País, é possível compreender a diferenciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
Os municípios possuem relevante papel dentro da estrutura organizacional
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
e administrativa
do país.
Isto porque
a Carta
Magna expressamente
explicações
simplistas
e a apelos
em favor
do abandono
das linhas que delegou-lhes
sempre defiautonomia
para
organização,
administração,
legislação
e
governo.
niram a construção de nosso Estado de Direito.
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
do EstadoEm
brasileiro
conduzem
ao estabelecimento
de duas
premissas
centrais:
a
sendo assim,
os municípios
organizam-se
por lei
orgânica
dentro a)
dos
limites instituídos na Constituição Federal, administram-se pela execução das leis
relegadas ao plano municipal pela Constituição Federal, governam por meio de
1
KELSEN, Hans.
Autobiografia
de Hans Kelsen.
Tradução
de Gabriel
Nogueira
Dias e José Ignácio
Coelho
Executivo
e Legislativo
próprios
e legislam
através
do Poder
Legislativo
constituído
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Luiz
3. ed. Rio
de Janeiro:
Forense, 2012. p. 72.
pelaRodrigues
CâmaraJúnior.
Municipal
e seus
vereadores.

2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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A composição
dooLegislativo
sotifln
C so ermunicipal
bos sacvaria
irótdesiacordo
H-occom
idíros
uJparâmetros
satoN
delineados no artigo 29, VI da Constituição Federal, mas cumpre mencionar que,
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
assim como o do Estado, age através de apenas uma Casa, ao contrário do Poder
Legislativo Federal composto pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.
iloffoT saPara
iD oin
ôtnA ésooJtão importante desiderato instituído pela Constituição
exercer
lFederal
aredeF lno
anuintuito
birT omde
erpsobrelevar
uS od ortsieniM
assegurar o processo democrático nacional, os
parlamentares possuem determinadas prerrogativas tendentes a imunizar sua
atuação e torná-la isenta de pressões de toda ordem.
Pois bem, no âmbito federal os senadores
ameedeputados
lborP od oãestão
çacolacobertados
oC .1
pelo que se denomina imunidade formal e material. Ao passo que os parlamentares
municipais
a
ruP airoeT possuem
aus euq eproteção
cehnocer mais
,socfirestrita
árgoibona
tuamedida
sotircseem
sueque
s meestão
,neslimunes
eK snaHapenas
o
d aspecto
rodivresmaterial.
lefi omoc aicnêirepxe aus ed ,adidem agral me ,etnatluser é otieriD od
no
,laidnuMA aimunidade
rreuG I ad oformal
ãçargaflimpossibilita
ed a sópa etnaem
laicepse ,orade
gnúprocesso
H-ortsuAcontra
oirépmoI
instauração
rparlamentar
odarepmi o durante
rarossessoa exercício
oa socirótdo
sihmandato.
sotnemicetnoca ed aterid etrap uomot odnauq
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
Por sua vez, a imunidade material atua como um escudo protetor tanto na
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
área
protege
o
moccível,
,E 1.”na
acimedida
díruj edaem
dinque
u am
u sanepas
a eopiniões
tnemetnpalavras
erapa aree ,votos
ocaírtsdo
ua parlamentar
odatsE o ,la
no
exercício
da
vereança
e
na
circunscrição
do
município,
quanto
na
esfera
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutrop
o a sopenal,
mevit
-atuando
itlum e lcomo
anoicaexcludente
nitlum odada
tsEprática
eleuqacriminosa.
“ ,XX olucés od atsiruj ednarg od adiv a erbos
sotiflnocAoimunidade
dnetnoc ,apcuida,
oruE àportanto,
oçivres edde
naevitar
rg uotaseresponsabilização
rp solucés sotnat rcivil
op eu
,ocinté
e qcriminal
-dos
itneparlamentares.
di a arap laer oledom o mébmat are ,sovop sues ed edadisrevid a odnatnetsus e
e ,omitlúPois
oa abem,
iroperaboimunidade
s es oriemirp
o eparlamentares
uqrop oãn sammunicipais
,otierid e odos
atsacoberta
E ertne oãpelas
çacfi
dos
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
palavras que proferem na circunscrição do município e no exercício da vereança,
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
por
na
crimes
enão
d sosendo
na 091passíveis
uorbelecdeliscondenação
arB o 2102 m
e odano
dnauqmoral
etnem
roórbita
m ,saccivil
itílopou
-ocpor
idíru
j seõçide
ut
opinião.
.acitílop aicnêdnepedni aus
porque
por
dano
a oãn e –Isto
ocid
íruj otnmuito
emaneembora
dro o ,– oredireito
doP o oàãnindenização
e – otieriD o
euq
ed amoral
iedi A esteja
o
datsE o como
maledcláusula
om e mam
rofnono
c ,–artigo
onare5º,
boSVoda
d ed
atnoV a oãn Federal,
e – amroa
n imunidade
a e ,– açroF
previsto
pétrea
Constituição
sdos
osrparlamentares
evid ed otiepseigualmente
d A .ocirótestá
sih oprevista
ngis essna
e bCarta
os adMagna
idneerpem
o
c
r
e
s
e
d
á
h
riemaior
lisarb
visa a assegurarono
-grau
nerepossível
fid a redaneimparcialidade
erpmoc levíssodo
p éprocesso
,síaP onlegislativo
acidíruj mem
edro
a
d
a
r
u
t
p
u
r
e
d
s
o
t
n
e
m
prol dos representadosmeodo
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
processo democrático.
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
Trata-se, pois, de uma exceção à regra geral do dever de indenizar à qual a
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
Constituição excepcionou apenas os .parlamentares,
otieriD ed odatsendo
sE ossoque
n ednooãâmbito
çurtsnomunicipal
c a marin
doaímunicípio
oseãçatém
iutitsnaos
oc limites
ralucitrada
p ecircunscrição
d ramahc som
redop euq eono
d oexercício
nrot me do
seõmandato.
xefler sA
a )a :siarIsto
tnecporque
sassimaerimunidade
p saud ed que
otneam
icelacoberta
ebatse oapermite
mezudque
nocexerçam
orielisarba oliberdade
datsE od
eles
de expressão com um invólucro de proteção a mais que os cidadãos comuns.
Bem se vê que existe uma divisão muito tênue entre liberdade de expressão
o
h
l
e
o
C
o
i
c
ángparlamentar
I ésoJ e saiD arieeugaoN
leirbaGàed
oãçudados
rT .noutros
esleK snapares.
H ed afiargoibotuA .snaH ,NESLEK 1
na tribuna
ofensa
honra
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
Poder-se-ia cogitar de haver
conflito
.27 .pum
.2102
,esneroF :normativo
orienaJ ed oiRentre
.de .3 .a
roiimunidade
núJ seugirdoR que
ziuL
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
acoberta a liberdade de expressão e a salvaguarda
da
honra,
ambas
previstas
na
.VXXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEK .nI .arielisa
rb
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Constituição
Federal.
Notas
Jurídico-Históricas
sobre os Conflitos
No entanto, a própria imunidade já resolve tal conflito. Veja-se. Uma vez
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
que não houve ressalvas no texto constitucional que não as limitações geográfica
e funcional, não é dado ao aplicador do direito inventá-las e atuar como legislador.
José Antônio
Dias Toffolie
Além do mais, excetuar o instituto seria esvaziá-lo
em importância
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
desconstituir o caráter que lhe dá relevo.
Desta feita, o parlamentar municipal que exterioriza o pensamento dentro
dos limites funcional e territorial fica protegido com o fito de melhor representar os
cidadãos
e exercer sua
sem rusgas.
1. Colocação
dofunção
Problema
A razão desta imunidade é a primordial função exercida pelos parlamentares
responsáveis
por engendrar
na conversão emreconhece
lei dos clamores
Hans Kelsen,
em seus esforços
escritos autobiográficos,
que suasociais.
Teoria Pura
do Direito
resultante, em
larga medida,
de sua experiência
como
fiel servidor
do
O éconstituinte
protegeu
os parlamentares
municipais
apenas
no aspecto
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Da Jurídico-Históricas
cumulação de cargos
de mandato
eletivo –
Notas
sobre
os Conflitos
afastamento
do cargo de Vereador
paraBrasileiro
assunção
Federativos
e Patrimonialismo
no Estado
de cargo de Deputado Estadual – Parecer nº 08/2015
José Antônio Dias Toffoli
Ministro do Supremo Tribunal Federal
Senhor Procurador Legislativo Supervisor,

1. Colocação do Problema

Trata-se de memorando encaminhado pelo Gabinete do nobre vereador
xxxxxxxxx
esta Procuradoria
indagando
a respeito reconhece
de licença que
parasua
assumir
Hans aKelsen,
em seus escritos
autobiográficos,
Teoriaoutro
Pura
cargo
eletivo.
do Direito é resultante, em larga medida, de sua experiência como fiel servidor do
o Chefe deespecialmente
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Austro-Húngaro,
após a deflagração
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históricos
ao assessorar
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Carlos.
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visãoo porque
o
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Sustenta que,
emtalvez
primeiro
de chegado
fevereiroade
2015,
vereador
Estado
que meassumirá
era maisopróximo
que
eu conhecia
melhor
por em
experiência
pessoyyyyyyyyyyy
mandatoede
Deputado
Federal,
ocasião
que o vereador
al, o Estado austríaco, era aparentemente apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
xxxxxxxxx assumirá definitivamente, como titular, o mandato de vereador.
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
Informou, ainda, que o vereador xxxxxxxxxx é o primeiro suplente de Deputado
sobre a vida do grande jurista do século XX, “aquele Estado multinacional e multiEstadualque
na por
Assembleia
Legislativa
do Estado
São Paulo.
Solicitou,
então,conflitos
parecer
étnico,
tantos séculos
prestou
grandede
serviço
à Europa,
contendo
a viabilidade
jurídica
de o
vereador
xxxxxxxxxxx
assumir
mandato
de
eindagando
sustentando
a diversidade
de seus
povos,
era também
o modelo
real opara
a identificação
entre
Estadopor
e direito,
mas
porque
o primeiro se
sobreporia
ao último,
e
Deputado
Estadual
45 dias,
no não
período
compreendido
entre
1º de fevereiro
e 15
2
sim
porque
o
último
daria
substância
ao
primeiro”.
de março de 2015, sem que haja renúncia ao mandato de vereador.
Essa
É operspectiva
relatório. é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instituições jurídico-políticas, mormente quando em 2012 o Brasil celebrou 190 anos de
Observo que em 11 de dezembro de 2014 foi elaborado o parecer nº 296/14
sua independência política.
por esta Procuradoria em caso semelhante, tendo em vista indagação formulada pelo
A ideia de que o Direito – e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
nobre–,
vereador
zzzzzzzzzzzzz.
Naquele
o vereador
foi eleitoeDeputado
Força
e a norma
– e não a Vontade
docaso,
Soberano
–, conformam
modelam Federal
o Estadoe
indagou sehá
deveria
ao mandato
designo
vereador
para assumir
aquele
ou
brasileiro
de serrenunciar
compreendida
sob esse
histórico.
A despeito
de cargo
diversos
momentos
de ruptura
da ordem
jurídica
noseguintes
País, é possível
compreender a diferenpoderia apenas
se licenciar.
Foram
feitas as
considerações:
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
grandeza de seus fundamentos
políticos.
ainda,
recurso aretórico
a
“3. O deslinde
da Mais
questão
deve evita-se
ter comoopremissa
distinção
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defientre a titularidade e a suplência do mandato público eletivo.
niram a construção de nosso Estado de Direito.
No primeiro caso, o ordenamento jurídico veda aos congressistas
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
o acúmulo
de mandatos eletivos,
diferente
daquela
do Estado brasileiro conduzem
ao estabelecimento
de duassituação
premissas
centrais:
a) a
em que o titular de mandato eletivo é chamado a substituir o
titular de outro mandato. Tal conclusão encontra amparo em
1
precedentes
doTradução
Supremo
Federal:
KELSEN, Hans. Autobiografia de
Hans Kelsen.
deTribunal
Gabriel Nogueira
Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
“As
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constitucionais
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Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
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terceira edição
mandato JÚNIOR,
parlamentar
nãoEstudo
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A

brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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que os deputados
não poderão, desde a sobre
posse, seros
titulares
de mais de um cargo ou
Notas
Jurídico-Históricas
Conflitos
mandato eletivo federal, estadual ou municipal.
Federativos e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
Conclui-se que o titular do cargo de vereador no município de São Paulo
Antônio
Dias seja
Toffoli
não poderá assumir outro cargo de mandato eletivo, seja deJosé
deputado
federal,
de
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
deputado estadual, de modo definitivo, apenas em caso de suplência para substituir
momentaneamente o titular.
Desta maneira, a situação é a seguinte:
o nobre
vereador xxxxxxxxx, que hoje é suplente, assuma em
1. Caso
Colocação
do Problema
definitivo o mandato de vereador nesta Casa em 1º de fevereiro de 2015, tendo
em vista
provável
pelo nobre
vereador yyyyyyyy,
ser titular
Hans
Kelsen, renúncia
em seus escritos
autobiográficos,
reconhecepassará
que suaaTeoria
Pura
do Direito
é resultante,
em
larga sendo,
medida,
de sua
experiência
como
fiel servidor
mandato
nesta Casa.
Assim
neste
cenário,
somente
poderá
assumirdo
o
Império
Austro-Húngaro,
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
mandato de Deputado Estadual na condição de suplente, tendo em vista licença
quando
tomouEstadual
parte direta
de acontecimentos
históricos
ao assessorar
o imperador
do Deputado
titular
do cargo. Caso
o Deputado
Estadual
titular do
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
cargo renuncie ao mandato, não poderá o vereador ocupar referida vaga, tendo
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoemovista
queaustríaco,
se o fizer,era
estará
titularizando
definitivamente
o cargo
de Deputado
1
E, como
al,
Estado
aparentemente
apenas
uma unidade
jurídica”.
Estadual,
passando
a
titularizar
mais
de
um
cargo
público
definitivamente,
o
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
que é avedado
Constituição
do Estado
de São Paulo
pela Lei Orgânica
do
sobre
vida dopela
grande
jurista do século
XX, “aquele
Estadoemultinacional
e multiétnico,
que por tantos séculos prestou grande serviço à Europa, contendo conflitos
Município.
e sustentando
a diversidade
de realizado
seus povos,
erao também
o modelo
real para a identiEm contato
telefônico
com
Sr. Secretário
Geral Parlamentar
desta
ficação
entre
Estado
e
direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
e
Casa, Dr. Raimundo Batista, foi nos informado que é bastante provável ao
queúltimo,
o nobre
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
vereador yyyyyyy, hoje Deputado Estadual, renuncie ao mandato de vereador, tendo
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiem vistajurídico-políticas,
eleição para o cargo
de Deputado
o oque
resultará
na 190
titularidade
tuições
mormente
quandoFederal,
em 2012
Brasil
celebrou
anos de
definitiva
do
cargo
pelo
nobre
vereador
xxxxxxxx.
Informou-nos,
ainda,
que através
sua independência política.
de contato
por ele– realizado
junto
à ordenamento
Assembleia Legislativa,
A ideiatelefônico
de que o Direito
e não o Poder
–, o
jurídico – efoi-lhe
não a
Força
–, e a norma
e não a Vontade
do Soberano
e modelam
o Estado
informado
que o –vereador
xxxxxxxxx
assumiria–,aconformam
vaga de Deputado
Estadual
na
brasileiro
há
de
ser
compreendida
sob
esse
signo
histórico.
A
despeito
de
diversos
condição de titular, tendo em vista ser o primeiro suplente e ser bastante provável
momentos
da pelo
ordem
jurídica
no País,Estadual
é possíveltttttttttttt,
compreender
diferena renúncia de
aoruptura
mandato
nobre
Deputado
que afoi
eleito
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
Deputado Federal e assumirá o cargo em 1º de fevereiro. Diante deste cenário,
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
parece-me bastante provável que, caso o nobre vereador assuma o mandato de
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defiDeputado
Estadualde
por
45 dias,
a partir
de 1º de fevereiro, estará titularizando
niram
a construção
nosso
Estado
de Direito.
mais de
um cargoempúblico
eletivo
definitivamente,
estando constituição
apenas na
As reflexões
torno do
que poderíamos
chamarnão
de particular
do
Estado brasileiro
conduzem
estabelecimento
de duas premissas
centrais: a) a
condição
de suplente,
o que éao
vedado
constitucionalmente
e legalmente.

1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Luiz
Rodrigues
Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
II - desde
a posse:
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
(...)
brasileira.
In. KELSEN,
cit.ou
P. mandato
XXXV. eletivo federal, estadual ou municipal.”
d) ser titulares
de mais Hans.
de umOp.
cargo
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É o meu
soparecer
tiflnque
oC elevo
so eà rsuperior
bos sconsideração
acirótsiHde
-oVossa
cidíSenhoria.
ruJ satoN
São Paulo, 20 de janeiro de 2015.

orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
Érica Corrêa Bartalini de Araújo
iloffoT saProcuradora
iD oinôtnA éLegislativa
soJ
laredeF lOAB/SP
anubirT 257.354
omerpuS od ortsiniM

amelborP od oãçacoloC .1
aruP airoeT aus euq ecehnocer ,socfiárgoibotua sotircse sues me ,nesleK snaH
od rodivres lefi omoc aicnêirepxe aus ed ,adidem agral me ,etnatluser é otieriD od
,laidnuM arreuG I ad oãçargafled a sópa etnemlaicepse ,oragnúH-ortsuA oirépmI
rodarepmi o rarossessa oa socirótsih sotnemicetnoca ed aterid etrap uomot odnauq
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
omoc ,E 1.”acidíruj edadinu amu sanepa etnemetnerapa are ,ocaírtsua odatsE o ,la
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropo a somevit
-itlum e lanoicanitlum odatsE eleuqa“ ,XX olucés od atsiruj ednarg od adiv a erbos
sotiflnoc odnetnoc ,aporuE à oçivres ednarg uotserp solucés sotnat rop euq ,ocinté
-itnedi a arap laer oledom o mébmat are ,sovop sues ed edadisrevid a odnatnetsus e
e ,omitlú oa airoperbos es oriemirp o euqrop oãn sam ,otierid e odatsE ertne oãçacfi
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
ed sona 091 uorbelec lisarB o 2102 me odnauq etnemrom ,sacitílop-ocidíruj seõçiut
.acitílop aicnêdnepedni aus
a oãn e – ocidíruj otnemanedro o ,– redoP o oãn e – otieriD o euq ed aiedi A
odatsE o maledom e mamrofnoc ,– onareboS od edatnoV a oãn e – amron a e ,– açroF
sosrevid ed otiepsed A .ocirótsih ongis esse bos adidneerpmoc res ed áh orielisarb
-nerefid a redneerpmoc levíssop é ,síaP on acidíruj medro ad arutpur ed sotnemom
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
.otieriD ed odatsE osson ed oãçurtsnoc a marin
oãçiutitsnoc ralucitrap ed ramahc somaíredop euq od onrot me seõxefler sA
a )a :siartnec sassimerp saud ed otnemicelebatse oa mezudnoc orielisarb odatsE od

ohleoC oicángI ésoJ e saiD arieugoN leirbaG ed oãçudarT .nesleK snaH ed afiargoibotuA .snaH ,NESLEK 1
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
.27 .p .2102 ,esneroF :orienaJ ed oiR .de .3 .roinúJ seugirdoR ziuL
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
.VXXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEK .nI .arielisarb
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Comissão Parlamentar
Inquérito Notas Jurídico-Históricas
sobre osde
Conflitos
Publicidade
e Procedimento: no
Questões
Federativos
e Patrimonialismo
Estado Práticas
Brasileiro
Parecer nº 250/16
José Antônio Dias Toffoli
Ministro do Supremo Tribunal Federal
Ref.: Processo RDP nº 08-010/2016 (Memorando CPI-THEATRO nº 014/ 2016)

1. Colocação do Problema

Assunto: questionamento acerca da regularidade da realização de reunião
secretaHans
sem Kelsen,
a aprovação
de requerimento
escrito, promoção
de que
publicidade
de Pura
atos
em seus
escritos autobiográficos,
reconhece
sua Teoria
da
CPI
perante
veículos
de
imprensa,
e
outras
questões
procedimentais
que
poderiam
do Direito é resultante, em larga medida, de sua experiência como fiel servidor do
macular Austro-Húngaro,
o devido processoespecialmente
legal, comprometendo
os trabalhos
CPI-THEATRO.
Império
após a deflagração
da Ida
Guerra
Mundial,
quando
tomou
parte direta de
históricos
ao assessorar
o imperador
Viabilidade
de convocação,
deacontecimentos
ofício, de reunião
extraordinária
durante
o recesso
Carlos.
Ele
afirmou
textualmente
que
talvez
“tenha
chegado
a
essa
visão
porque
o
parlamentar, com vista à reapreciação de documentos já aprovados.
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoal, o Estado austríaco, era aparentemente apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
Sra. Procuradora Legislativa Chefe,
sobre a vida do grande jurista do século XX, “aquele Estado multinacional e multiétnico, que por tantos séculos prestou grande serviço à Europa, contendo conflitos
Trata-se
de parecer de
solicitado
a esta
pelo Presidente
CPIe sustentando
a diversidade
seus povos,
eraProcuradoria
também o modelo
real para ada
identificação
Estado
e direito,
mas não porque
o primeiro
se sobreporiaaao
último,de
e
Theatro,entre
Exmo.
Vereador
X, requisitando
apreciação
e manifestação
respeito
2
sim
porque
o
último
daria
substância
ao
primeiro”.
requerimento apresentado pelo Exmo. Vereador Y.
Essa
é extremamente
à compreensão
do Brasil
e de1ªsuas
instiEmperspectiva
tal requerimento,
o nobreútil
Vereador
Y apontou
que na
Reunião
tuições jurídico-políticas, mormente quando em 2012 o Brasil celebrou 190 anos de
Extraordinária da CPI-Theatro, realizada em 06 de julho do corrente ano, foram
sua independência política.
aprovados diversos requerimentos por meio de deliberação secreta sem que, no
A ideia de que o Direito – e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
entanto,
para
se realizasse
reunião edemodelam
tal natureza.
Força
–, ehouvesse
a norma –pedido
e não aformal
Vontade
doque
Soberano
–, conformam
o Estado
nobilíssimo
Edil, ademais,
o teor
dos requerimentos
aprovados
brasileiroAduziu
há de oser
compreendida
sob esse que
signo
histórico.
A despeito de
diversos
momentos
de ruptura
ordem
jurídica divulgado
no País, é possível
compreender
diferenem caráter secreto
tem da
sido
amplamente
pela imprensa,
muitas avezes
por
ciação
específica
do
Brasil,
em
relação
a
outras
nações
de
idêntica
colonização,
ea
meio de entrevistas concedidas por parlamentares que integram a Comissão.
grandezaConsignou,
de seus fundamentos
políticos.
ainda,
evita-se o recurso
retórico a
ainda, a ocorrência
de Mais
possíveis
irregularidades
procedimentais,
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre deficomo a realização de diligências por integrantes da Comissão sem a devida aprovação
niram a construção de nosso Estado de Direito.
do colegiado; a não disponibilização, ao requerente, de documentos utilizados por
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
membros
CPI durante
a última
reunião; e o encaminhamento
de documentos,
do
Estado da
brasileiro
conduzem
ao estabelecimento
de duas premissas
centrais: a) aa
órgãos externos, mesmo antes do encerramento dos trabalhos da Comissão.
Pleiteou, ademais, o Exmo parlamentar, nos termos regimentais, que o
1
Presidente
daAutobiografia
Comissão convoque,
emTradução
caráterdede
urgência,
reunião
extraordinária
KELSEN, Hans.
de Hans Kelsen.
Gabriel
Nogueira
Dias e José
Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
com
o
escopo
de
reapreciar
os
requerimentos
já
aprovados
na
última
reunião, de
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI,
José as
Antônio;
RODRIGUES apontadas.
JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
maneira
a sanear
irregularidades

brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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Por fim,
rogou
suspensão
competentes,
so
tiflpela
noC
so erdo
boencaminhamento,
s sacirótsiHaos
-ocórgãos
idíru
J satoN
dos requerimentos aprovados. E, em caso de envio já realizado, a comunicação de
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
tais órgãos para que suspendam o encaminhamento de informações a esta Câmara
Municipal.
iloffoT saDo
iD breve
oinôtnrelatório
A ésoJ exposto, observa-se que os questionamentos formulados
lpelo
arednobre
eF lanu
b
i
r
T
o
m
uS od ortrês
tsiniquestões
M
VereadoreYrpabarcam
que podem ser classificadas da seguinte
maneira: (1) a regularidade da realização de reunião secreta na qual o colegiado
deliberou acerca de diversos requerimentos; (2) a regularidade da conduta de alguns
membros da Comissão, que vêm transmitindo informações
da
amelborP osobre
d oãçaos
cotrabalhos
loC .1
CPI-Theatro por intermédio de veículos de imprensa; e (3) questões procedimentais
envolvendo
da
a
ruP airoeT aoustrabalho
euq eceh
noCPI.
cer ,socfiárgoibotua sotircse sues me ,nesleK snaH
od rodivA
rerespeito
s lefi omdas
oc aobjeções
icnêirepxcompreendidas
e aus ed ,adidem
gral m
,etncabíveis
atluser éososeguintes
tieriD od
noaitem
1,esão
,esclarecimentos.
laidnuM arreuG I ad oãçargafled a sópa etnemlaicepse ,oragnúH-ortsuA oirépmI
rodarepmi o rarossessa oa socirótsih sotnemicetnoca ed aterid etrap uomot odnauq
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
I - Da regularidade da realização de reunião secreta em 6 de julho de
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
1
omoc ,E 2016
.”acidíruj edadinu amu sanepa etnemetnerapa are ,ocaírtsua odatsE o ,la
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropo a somevit
-itlum e Primeiramente,
lanoicanitlum odeve-se
datsE elemencionar
uqa“ ,XX oque
lucéso oprincípio
d atsiruj eda
dnapublicidade
rg od adiv apossui
erbos
simportância
otiflnoc odntamanha
etnoc ,apono
ruEordenamento
à oçivres ednajurídico
rg uotsepátrio
rp soluque
cés so
t
n
a
t
r
o
p
e
u
q
,
o
cinos
té
foi incluído entre
-princípios
itnedi a arconstitucionais
ap laer oledom o
m
é
b
m
a
t
a
r
e
,
s
o
v
o
p
s
u
e
s
e
d
e
d
a
d
i
s
r
e
v
i
d
a
o
d
n
a
t
n
e
t
s
u
s
que orientam toda a atividade da Administração Pública,e
e ,omitlú oa airoperbos es oriemirp o euqrop oãn sam ,otierid e odatsE ertne oãçacfi
consagrados pelo artigo 37 da Constituição
da República e, em âmbito local, pelo
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
artigo 81 da Lei Orgânica do Município de São Paulo.
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
Nesse
ed sona 0
91 uocontexto,
rbelec lisarinquestionável
B o 2102 me odque
nauqa epublicidade
tnemrom ,sados
citílatos
op-octambém
idíruj seõdeve
çiut
ser a regra no âmbito de atuação das comissões parlamentares
de
inquérito,
.acitílop aicnêdnepednihaja
aus
a
oãnque
e – oociamplo
díruj otacesso
nemanàed
ro o ,– redoeP real
o oãpossibilidade
n e – otieriD odeeucontrole
q ed aiedsocial
i A são
vista
informação
o
datsE o maledoinerentes
m e mamraos
ofnoregimes
c ,– onaredemocráticos.
boS od edatnoVNesse
a oãn sentido,
e – amroninteressante
a e ,– açroF
características
strecho
osreviddeed
o
t
i
e
p
s
e
d
A
.
o
c
i
r
ó
t
s
i
h
o
n
g
i
s
e
s
s
e
b
o
s
a
d
i
d
n
e
e
r
p
m
o
c
r
e
s
e
d
á
h
orielisarb
acórdão relatado pelo Ministro Celso de Mello. Perceba-se:
-nerefid a redneerpmoc levíssop é ,síaP on acidíruj medro ad arutpur ed sotnemom
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
“A Assembléia Nacional Constituinte, em momento de
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
inspiração,
dois Estado
-fied erpmes euq sahnil safeliz
d ono
dnaba od rrepudiou
ovaf me so
olecompromisso
pa a e satsilpm
seõçacicom
lpxe
o mistério e.ocom
o
sigilo,
que
fora
tão
fortemente
tieriD ed odatsE osson ed oãçurtsnocrealçado
a marin
oãçiutitsnoc ralucitrap ed rsob
amahac égide
somaíreautoritária
dop euq oddoonregime
rot me spolítico
eõxefler santerior.
A
a )a :siartnec sassimerp saAo
ud dessacralizar
ed otnemiceleobasegredo,
tse oa meazuAssembléia
dnoc orielisaConstituinte
rb odatsE od
restaurou velho dogma republicano e expôs o Estado,
em plenitude, ao princípio democrático da publicidade,
ohleoC oicángI ésoJ e saiD arieugconvertido,
oN leirbaG ed oãem
çudarsua
T .nesexpressão
leK snaH ed aconcreta,
fiargoibotuAem
.snaHfator
,NESLEde
K1
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
.27 .p .2das
102 ,edecisões
sneroF :orieenados
J ed oatos
iR .de .governamentais.
3 .roinúJ seugirdoR ziuÉ
L
legitimação
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
preciso não perder de
perspectiva
que
a
Constituição
da
.VXXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEK .nI .arielisarb
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República nãosobre
privilegiaos
o sigilo,
nem permite que este se
Notas Jurídico-Históricas
Conflitos
transforme em praxis governamental, sob pena de grave
Federativos e Patrimonialismo
no Estado Brasileiro
ofensa ao princípio democrático, pois, consoante adverte
Norberto Bobbio, em lição magistral sobre o tema (O
Josée Antônio
Diashá,
Toffoli
Futuro da Democracia‘, 1986, Paz
Terra), não
nos
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
modelos políticos que consagram a democracia, espaço
possível reservado ao mistério. Tenho por inquestionável,
por isso mesmo, que a exigência de publicidade dos atos
que se formam no âmbito do aparelho de Estado traduz
1. Colocação do Problema
conseqüência que resulta de um princípio essencial a que
a nova
ordem
jurídico-constitucional
vigente
em nosso
Hans Kelsen, em seus
escritos
autobiográficos,
reconhece que
sua Teoria
Pura
do Direito é resultante, em
larga
de sua
experiência
comoestatuto
fiel servidor
do
País
nãomedida,
permaneceu
indiferente.
O novo
político
Império Austro-Húngaro, brasileiro
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
- que rejeita o poder que oculta e que não tolera o
quando tomou parte direta
de acontecimentos
históricosaao
assessorardos
o imperador
poder
que se oculta - consagrou
publicidade
atos e das
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
atividades estatais como expressivo valor constitucional,
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessotal aapenas
magnitude
desse postulado,
dos
1
E,rol
como
al, o Estado austríaco, eraincluindo-o,
aparentemente
uma unidade
jurídica”.no
direitos,
das
garantias
e
das
liberdades
fundamentais,
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
comodoo século
reconheceu,
em julgamento
plenário, o Supremo
sobre a vida do grande jurista
XX, “aquele
Estado multinacional
e multiétnico, que por tantos séculos
prestou
grande
serviço
à Europa,Rel.
contendo
conflitos
Tribunal
Federal
(RTJ
139/712-713,
Min. Celso
de
e sustentando a diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a
identiMello). Impende assinalar, ainda, que o direito de acesso
ficação entre Estado e direito,
mas não porque
o primeiro
se sobreporia
último,
e
às informações
de interesse
coletivo
ou geral - ao
a que
fazem
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
jus os cidadãos e, também, os meios de comunicação
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas insti- qualifica-se
como
viabilizador
tuições jurídico-políticas, social
mormente
quando em
2012 instrumento
o Brasil celebrou
190 anos do
de
exercício
da
fiscalização
social
a
que
estão
sujeitos
os atos
sua independência política.
do poder
público
(...).
cabe, ao Supremo
A ideia de que o Direito
– e não
o Poder
–, oNão
ordenamento
jurídico –Tribunal
e não a
Força –, e a norma – e não Federal,
a Vontade
do Soberano
–, conformam
e modelam
o Estado
interditar
o acesso
dos meios
de comunicação
brasileiro há de ser compreendida
signo
histórico.
A despeito
diversos
às sessõessob
dosesse
órgãos
que
compõem
o Poder de
Legislativo,
momentos de ruptura da ordem
jurídica
no
País,
é
possível
compreender
a
diferenmuito menos privá-los do conhecimento dos atos
do
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
Congresso Nacional e de suas Comissões de Inquérito,
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
pois, nesse domínio, há de preponderar um valor maior,
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defirepresentado
pela exposição, ao escrutínio público,
niram a construção de nosso
Estado de Direito.
dos do
processos
decisórioschamar
e investigatórios
emconstituição
curso no
As reflexões em torno
que poderíamos
de particular
do Estado brasileiro conduzem
ao estabelecimento
de duas
centrais:
a) a
Parlamento.
(HC 96.982-MC,
rel.premissas
min. Celso
de Mello,
decisão monocrática, julgamento em 25-11-2008, DJE de
1º-12-2008.)”
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Por Júnior.
outro3.lado,
que
nenhum
princípio
constitucional é absoluto.
Luiz Rodrigues
ed. Rioédecerto
Janeiro:
Forense,
2012. p.
72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
ImportaIn.dizer:
típico
de P.todo
brasileira.
KELSEN,é Hans.
Op. cit.
XXXV. princípio constitucional a possibilidade de
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flexibilização em
com
outro
devendo-se,
de
soface
tiflndaocolisão
C so e
rbo
s saprincípio,
cirótsiH
-ocidírupor
J smeio
atoN
um juízo de proporcionalidade, encontrar a melhor solução para o caso concreto,
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
maximizando a realização dos direitos e interesses que se encontram em jogo.
No que diz respeito à publicidade dos atos das CPI’s, deve-se ter em mente,
itodo
loffoT
aiD oinô
tnAa épossibilidade
soJ
o stempo,
que
de preservação do segredo das provas já obtidas
lconstitui
aredeF lan
u
b
i
r
T
o
m
e
r
p
u
S
o
d
o
r
t
s
i
n
iM
aspecto inerente às investigações
de natureza inquisitiva. Note-se que
não se trata de investigação secreta, mas apenas de medida que muitas vezes se faz
imprescindível ao próprio prosseguimento das investigações.
A respeito do assunto, a autorizada doutrina
investigado
amecita
lboo
rPexemplo
od oãçacdo
olo
C .1
que, tomando ciência da expedição de mandado de busca e apreensão em sua
1
residência,
coisa
a
ruP airoeTcertamente
aus euq ecefará
hnocretirar
er ,socdela
fiárgqualquer
oibotua so
tircseque
suepossa
s me ,comprometê-lo.
nesleK snaH
od rodivrO
espróprio
lefi omCódigo
oc aicnde
êireProcesso
pxe aus Penal,
ed ,adiaplicável,
dem agraem
l mCPIs,
e ,etnde
atlforma
user é subsidiária
otieriD od
,aos
laidregimentos
nuM arreuG
I
a
d
o
ã
ç
a
r
g
a
fl
e
d
a
s
ó
p
a
e
t
n
e
m
l
a
i
c
e
p
s
e
,
o
r
a
g
n
ú
H
o
r
t
s
u
A
épmI
internos das casas legislativas, possui previsão expressa sobreooirtema.
rTranscreve-se:
odarepmi o rarossessa oa socirótsih sotnemicetnoca ed aterid etrap uomot odnauq
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
20.
assegurará
omoc ,E 1.”acidíruj edadinArt.
u am
u saA
neautoridade
pa etnemetn
erapa are ,no
ocaíinquérito
rtsua odatosEsigilo
o ,la
necessário
à
elucidação
do
fato
ou
exigido
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropelo
po ainteresse
somevit
-itlum e lanoicanitlum odda
atssociedade.
E eleuqa“ ,XX olucés od atsiruj ednarg od adiv a erbos
sotiflnoc odnetnoc ,aporuE à oçivres ednarg uotserp solucés sotnat rop euq ,ocinté
-itnedi aAararespeito
p laer oledo
domassunto,
o mébmaat amelhor
re ,sovopdoutrina
sues ed edtece
adisrecomentários
vid a odnatnemuito
tsus e
einteressantes.
,omitlú oa aiQuanto
roperbosaoesparticular,
oriemirp obastante
euqrop pertinentes
oãn sam ,otas
ierlições
id e odde
atsLuiz
E ertCarlos
ne oãçados
cfi
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
Santos Gonçalves:
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
ed sona 091 uorbelec lisarB o 2102 me odnauq etnemrom ,sacitílop-ocidíruj seõçiut
“Por um outro viés, a mantença
.acitílop do
aicnsigilo
êdnepetorna-se
dni aus
um
Comissões
a oãn e – ocidíruj otnemanão
nedroapenas
o ,– red
oP odireito,
oãn e –mas
otierum
iD odever
euq eddas
aied
iA
odatsE o maledom e mamrParlamentares
ofnoc ,– onarebde
oS oInquérito.
d edatnoV aSeoãn
e – aobtiverem
mron a e ,–dados
açroF
elas
sosrevid ed otiepsed A .ocrelacionados
irótsih ongis àesintimidade
se bos adidnou
eerpprivacidade
moc res ed ádas
h opessoas,
rielisarb
-nerefid a redneerpmoc leou
víssde
op équalquer
,síaP on aoutra
cidírumaneira
j medro aprotegidos
d arutpur epor
d sotsegredo,
nemom
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oã2 çaic
deverão zelar para que não haja exposição do sigilo.”
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
E prossegue o ilustre doutrinador:
.otieriD ed odatsE osson ed oãçurtsnoc a marin
oãçiutitsnoc ralucitrap ed ramahc somaíredop euq od onrot me seõxefler sA
a )a :siartnec sassimerp sa“Por
ud efim,
d otn
emiécepossível
lebatse oolvidar
a mezuque,
dnocaoorcontrário
ielisarb odado
tsEque
od
não

ohleoC oicángI ésoJ e saiD arieugoN leirbaG ed oãçudarT .nesleK snaH ed afiargoibotuA .snaH ,NESLEK 1
1
dos
o
iGonçalves,
vátO e iloffLuiz
oT saCarlos
iD oinô
tnASantos;
ésoJ edComissões
oirótudortParlamentares
ni odutsE .tdeade
tseInquérito,
J saihtaM Poderes
ed oãçudde
ortInvestigação;
nI .oteN sednEdieM
.27 .118
p .21e0119.
2 ,esneroF :orienaJ ed oiR .de .3 .roinúJ seugirdoR ziuL
tora Juarez de Oliveira, São Paulo, 2001, pgs.
2 ãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
o
Gonçalves, Luiz Carlos dos Santos; Comissões Parlamentares de Inquérito, Poderes de Investigação; Edi.VXXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEK .nI .arielisarb
tora Juarez de Oliveira, São Paulo, 2001, pg. 119
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usualmente ocorre
com os
a Polícia
ou o Ministério Público,
Notas Jurídico-Históricas
sobre
Conflitos
as Comissões Parlamentares de Inquérito são órgãos
Federativos e Patrimonialismo
no Estado Brasileiro
colegiados, existindo, assim, decisões colegiadas sobre
os passos a tomar. Este aspecto é autorizador, a nosso
José Antônio
Toffoli
ver, da realização de sessões reservadas
dasDias
Comissões
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
Parlamentares de Inquérito, às quais se vede a presença
de terceiras pessoas, mesmo que sejam advogados ou
membros do Ministério Público.”3 (grifos nossos)

1. Colocação do Problema

No mesmo sentido são os ensinamentos de Plínio Salgado que, após
reafirmar
a regra
da em
publicidade
dos autobiográficos,
atos praticados na
CPI, faz importante
ressalva
Hans
Kelsen,
seus escritos
reconhece
que sua Teoria
Pura
do
Direito é resultante,
em larga
medida,
de suasobre
experiência
como fielPerceba-se:
servidor do
à necessidade
de preservação
do sigilo
incidente
atos específicos.
Império Austro-Húngaro, especialmente após a deflagração da I Guerra Mundial,
quando tomou parte direta
acontecimentos
históricos
ao assessorar
o imperador
“Ade
matéria
é objeto, assim,
de disciplina
adequada.
A uma,
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
em razão de que, estabelecida como regra a publicidade das
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoaliás, em
sintonia
o princípio
pertinente,
1
E, como
al, o Estado austríaco, erareuniões,
aparentemente
apenas
uma com
unidade
jurídica”.
inscrito
no
artigo
37,
caput,
da
Constituição
da
República,
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
possibilita-se
acompanhamento
trabalhos das
CPIs
sobre a vida do grande jurista
do séculooXX,
“aquele Estado dos
multinacional
e multiétnico, que por tantos séculos
serviço
à Europa,
conflitos
pela prestou
opinião grande
pública
nacional,
para,contendo
como salientado
e sustentando a diversidade
de seuscobrar-lhes
povos, era também
o modelo
a identialhures,
resultados,
quer real
por para
proposta
de
ficação entre Estado e direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao
último,
e
medidas corretivas de deslizes políticos e administrativos,
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
quer pelo oferecimento de soluções para os problemas,
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instipesquisados.
A duas,
comissões
tuições jurídico-políticas, sociais
mormente
quando em
2012 porque
o Brasilas
celebrou
190 poderão
anos de
decidir
por
fazer
reuniões
sigilosas,
quando
a natureza
sua independência política.
do assunto
ou a guarda
do sigilo
A ideia de que o Direito
– e não assim
o Podero –,exigir,
o ordenamento
jurídico
– e nãofor
a
Força –, e a norma – e não imposta
a Vontadepor
dolei.
Soberano –, conformam e modelam o Estado
brasileiro há de ser compreendidaNessa
sob esse
signo histórico.
A despeito
de diversos
hipótese,
as reuniões
serão reservadas
ou
momentos de ruptura da ordem
jurídica
no
País,
é
possível
compreender
a diferensecretas, conforme deliberem as CPIs. A possibilidade
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
de a Câmara dos Deputados realizar reuniões secretas
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
não se exaure nos casos previstos regimentalmente (...)”4.
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defi(grifos
nossos)
niram a construção de nosso
Estado
de Direito.
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
do EstadoÉ brasileiro
ao estabelecimento
duas premissas
a
imperiosoconduzem
lembrar, ainda,
que embora o de
Regimento
Internocentrais:
da Casa a)
não
disponha expressamente sobre a realização de reuniões secretas no âmbito das CPIs,
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
3
Luiz
Rodrigues
Júnior.
3. ed.
de Janeiro:
Forense,
2012. p. 72.
Gonçalves,
Luiz
Carlos
dos Rio
Santos;
Comissões
Parlamentares
de Inquérito, Poderes de Investigação; Edi2
DIAS
TOFFOLI,
José Antônio;
RODRIGUES
JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
tora
Juarez
de Oliveira,
São Paulo,
2001, pg. 120.
4
brasileira.
KELSEN,
Hans. Parlamentares
Op. cit. P. XXXV.
Salgado, In.
Plínio;
Comissões
de Inquérito, Editora Del Rey, 2001, pg. 180.
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contempla tal sprevisão
otiflnquando
oC sotrata
erbdas
os Comissões
sacirótsem
iHgeral,
-ocidsendo
íruJpertinente
satoN
observar, quanto ao particular, os artigos 52, III; 59, parágrafo único; e 61, parágrafo
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
único. Inequívoco que tais dispositivos regem de maneira subsidiária as CPIs, já que,
nos termos do artigo 100, parágrafo único do Regimento Interno, “Aplicam-se às
iComissões
loffoT saiDTemporárias,
oinôtnA ésono
J que couber, as disposições regimentais relativas às Comissões
lPermanentes.”
aredeF lanubirT omerpuS od ortsiniM
Agora que não pairam mais dúvidas sobre a viabilidade de realização de
reuniões fechadas, restritas ou secretas no âmbito das CPIs, deve-se responder se,
no caso concreto, a maneira como foi conferido caráter
amelbosigiloso
rP od oaãçuma
acolfração
oC .1 da 1ª
Reunião Extraordinária da CPI-THEATRO, realizada em 6 de julho de 2016, apresentou
alguma
a
ruP airoirregularidade,
eT aus euq eceensejando
hnocer ,socnulidade
fiárgoiboou
tuanecessidade
sotircse suesdemrevalidação
e ,nesleK sndos
aH atos.
od rodivConsultando
res lefi omoc as
aicn
êirepx
e aus ed ,adida
dem
gral me ,Extraordinária
etnatluser é otida
eriDCPIod
notas
taquigráficas
1ª aReunião
,THEATRO,
laidnuM arobserva-se,
reuG I ad oàãçfl.
arg74,
afleque
d a soópExmo.
a etnem
l
a
i
c
e
p
s
e
,
o
r
a
g
n
ú
H
o
r
t
s
u
A
o
i
r
é
p
m
Vereador Z informou aos membrosI
rda
odaComissão
repmi o raque
rossespretendia
sa oa socirapresentar
ótsih sotnem
i
c
e
t
noca ed atesigilosos,
rid etrap usolicitando
omot odnauao
q
requerimentos
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
Presidente que promovesse reunião fechada para apreciação. Ato contínuo, o
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
Presidente
Comissão,
Exmo.
para
o
moc ,E 1.”da
acid
íruj edadin
u amuVereador
sanepa eX,
tneapresentou
metnerapa arequerimento
re ,ocaírtsua overbal
datsE o
,la
que
se
determinasse
a
retirada
das
pessoas
que
acompanhavam
a
reunião,
a
fim
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropo a somevde
it
-apreciar
itlum e os
lanrequerimentos
oicanitlum odasubmetidos
tsE eleuqa“ a,Xsigilo,
X oluo
céque
s odfoi
atsaprovado
iruj ednarpor
g odunanimidade
adiv a erbos
sem
otifl
noc odn
etnoc ,aporuE à oçivres ednarg uotserp solucés sotnat rop euq ,ocinté
votação
simbólica.
-itnedi aNote-se
arap laerque
oled
om existe
o mébm
at arregimental
e ,sovop sueque
s edimponha
edadisrevaidapresentação
a odnatnetsusdee
não
regra
erequerimento
,omitlú oa aipor
ropeescrito
rbos espara
oriem
i
r
p
o
e
u
q
r
o
p
o
ã
n
s
a
m
,
o
t
i
e
r
i
d
e
o
d
a
t
sE ertno
ne âmbito
oãçacfi
a realização de reunião fechada ou secreta
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
das CPIs, assim, não há que se falar em nulidade decorrente da apresentação de
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
verbal.
da
erequerimento
d sona 091 uo
rbelec O
liscostume
arB o 210
2 Casa
me oé,
dnaliás,
auq eatredução
nemroma,termo
sacitílodos
p-orequerimentos
cidíruj seõçiut
apresentados verbalmente.
.acitílop aicnêdnepedni aus
passa
mesmo
a oãn e –Neste
ocidírparticular,
uj otnemanão
nedro
o ,– despercebido
redoP o oãn eque
– otaté
ieriD
o euq eeventual
d aiedi Aacordo
o
datsE o m
aledo
e mamrofnoc não
,– onpoderia
areboS o
d eadmesma
atnoV avalidade
oãn e – aque
mroregra
n a e cogente
,– açroF
realizado
entre
osmparlamentares
ter
sprevista
osrevid no
ed oRegimento
tiepsed A .o
c
i
r
ó
t
s
i
h
o
n
g
i
s
e
s
s
e
b
o
s
a
d
i
d
n
e
e
r
p
m
o
c
r
e
s
e
d
á
h
o
r
ielisarb
Interno, sob pena de desconsideração de todo o processo
-legislativo
nerefid a rnecessário
edneerpmopara
c levaísrealização
sop é ,síaPde
onalterações
acidíruj m
e
d
r
o
a
d
a
r
u
t
p
u
r
e
d
s
o
t
n
e reformas regimentais. emom
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
Por outro lado, o requerimento verbal, após ser apresentado, não encontrou
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
resistência de nenhum dos membros da comissão que se fizeram presentes,
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
sendo aprovado por unanimidade, .oinexistindo
tieriD ed odqualquer
atsE ossoninsurgência
ed oãçurtsnquanto
oc a marao
in
a dquestionada
de
oprocedimento
ãçiutitsnoc raluadotado
citrap ed naquela
ramahc socasião.
omaíredoAssim,
p euq o
onrot me seapresentação
õxefler sA
a
)a :siartnec sverbal
assimerpara
p sauad realização
ed otnemicde
elereunião
batse oafechada
mezudnnão
oc orcomporta
ielisarb odasequer
tsE od
requerimento
o recurso previsto no artigo 51 do Regimento Interno, haja vista que preclusa a
oportunidade.
ohleoC oicQuanto
ángI ésoJ eao
saiDmais,
arieugooN fato
leirbaG
oãçtrabalhos
udarT .nesleKda
sna1ª
H eReunião
d afiargoibExtraordinária
otuA .snaH ,NESLEda
K1
deedos
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
CPI-THEATRO terem início em.2reunião
após
7 .p .2102 ,eaberta
sneroF :oe,
rien
aJ ed odeliberação
iR .de .3 .roinúJdo
seugplenário
irdoR ziuL
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
da Comissão, prosseguirem de forma sigilosa,
não
acarreta
nenhuma
nulidade,
.VXXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEK .nI .arielisarb

164
3
1

01:90:61 3102/11/8

oluaP oãS ed lapicinuM aramâC ad airodarucorP atsiveR

31 ddni.oloim 75011

haja vista Jurídico-Históricas
que a necessidade de discussão
e deliberação
sigilosa de determinados
Notas
sobre
os Conflitos
assuntos surgiu em face da apresentação de requerimentos em pé-de-pauta, prática
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
amplamente aceita nesta Câmara Municipal.
Além disso, destaca-se que a realização de reunião secreta não se confunde
José sendo
Antônio
Dias Toffolia
com votação secreta (esta sim de juridicidade duvidosa),
inequívoca
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
publicidade conferida à votação dos requerimentos, devidamente assinados
pelos
vereadores que se manifestaram favoravelmente.
Por fim, observa-se que, após a deliberação, não se solicitou nenhum sigilo
quanto1.aos
requerimentos
aprovados, que foram regularmente juntados aos autos
Colocação
do Problema
do processo da CPI-THEATRO.
Diante
do em
exposto,
não se
vislumbra a reconhece
necessidade
desua
anulação
ou
Hans
Kelsen,
seus escritos
autobiográficos,
que
Teoria Pura
do
Direito é de
resultante,
em larga
de sua
experiência da
como
fiel servidor em
do
revalidação
atos realizados
na medida,
1ª Reunião
Extraordinária
CPI-THEATRO,
Império
Austro-Húngaro,
após
a deflagraçãodedaforma
I Guerra
Mundial,
decorrência
da discussão e especialmente
deliberação sobre
requerimentos
sigilosa.
quando tomou parte direta de acontecimentos históricos ao assessorar o imperador
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoII – austríaco,
Da transmissão
de informações
dauma
CPI-THEATRO
aos veículos
de
1
E, como
al, o Estado
era aparentemente
apenas
unidade jurídica”.
tivemos imprensa
a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
sobre a vida do grande jurista do século XX, “aquele Estado multinacional e multiétnico, que
por exposto
tantos séculos
grande serviço
à Europa, contendo
conflitos
Como
supra,prestou
os requerimentos
apresentados
e deliberados
em
ecaráter
sustentando
a
diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a identisigiloso na 1ª Reunião Extraordinária da CPI-THEATRO receberam,
após
ficação entre Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
aprovação, a mesma publicidade dispensada a todos os demais requerimentos,
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
sendo, portanto, juntados aos respectivos autos.
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiE tal maneira de mormente
proceder não
acarreta,
por siosó,
qualquer
nulidade,
haja
tuições jurídico-políticas,
quando
em 2012
Brasil
celebrou
190 anos
de
vista
que,
no
entendimento
dos
parlamentares
que
participaram
da
reunião,
a
sua independência política.
A ideiadede
que incidia
o Direito
– e onão
o Poder
–, o ordenamento
jurídico
– e não
a
necessidade
sigilo
sobre
processo
decisório
da deliberação
colegiada
pelo
Força
–,
e
a
norma
–
e
não
a
Vontade
do
Soberano
–,
conformam
e
modelam
o
Estado
plenário da Comissão, e não sobre os requerimentos em si.
brasileiroTal
háentendimento
de ser compreendida
sob esse justificável
signo histórico.
A despeito
de diversos
é perfeitamente
na medida
em que,
durante
momentos de ruptura da ordem jurídica no País, é possível compreender a diferenos debates voltados ao convencimento de um ou alguns vereadores por seus pares,
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
visando à aprovação ou rejeição dos requerimentos, poderiam surgir argumentos
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
calcados emsimplistas
provas sigilosas.
argumentos,
em uma
reunião
aberta,
nunca
explicações
e a apelosTais
em favor
do abandono
das linhas
que
sempre
defipoderiam
ser
tornados
públicos,
o
que
poderia
comprometer
a
qualidade
da
niram a construção de nosso Estado de Direito.
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
deliberação.
do EstadoNote-se
brasileiroque,
conduzem
duas premissas
a
dentre aoosestabelecimento
requerimentosde submetidos
à centrais:
votação a)
em
procedimento sigiloso, estava, por exemplo, o pedido de quebra de sigilo bancário,
telefônico, telemático e fiscal de pessoas investigadas. Como é sabido, uma ordem de
1
KELSEN,
Hans.somente
Autobiografia
de ser
Hans
Kelsen. Tradução
Nogueira
Dias e José Ignácio
Coelho
tal
natureza
pode
emitida
em facede
deGabriel
indícios
de envolvimento
pessoal
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Luiz
Rodrigues
Júnior. 3.
ed.referidas
Rio de Janeiro:
Forense,
2012.
72.
direto
ou indireto
das
pessoas
com
os p.
ilícitos
investigados. E se tais indícios
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
estivessem
contidos
em
provas
já
apuradas
na
CPI-THEATRO
e protegidas por sigilo
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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em prol do desenvolvimento
os
sotiflnoC sdas
o einvestigações?
rbos sacirCertamente,
ótsiH-ocinesta
díruhipótese,
J satoN
debates voltados à deliberação dos requerimentos não poderiam ser públicos.
oriePorém,
lisarBquanto
odaaos
tsErequerimentos
on omsilaeminsi,om
irtaP e sovitaredeF
não se vislumbra a presença de
informações pessoais referentes à vida íntima das pessoas investigadas e tampouco
iinformações
loffoT saiD oicobertas
nôtnA éso
J segredo de justiça ou que devam ser protegidas do
por
lescrutínio
aredeF lanpúblico
ubirT om
e
r
p
u
od ortsprosseguimento
iniM
para oSregular
da CPI. Assim, em nosso entender,
nada obsta a publicidade.
Especificamente sobre a divulgação de informações obtidas no curso dos
trabalhos da CPI por veículos de imprensa, destacamos
assunto
de
amelque
borPo o
d oãçacjáofoi
loCobjeto
.1
intensa análise doutrinária, que por sua lucidez e importância é digna de transcrição:
aruP airoeT aus euq ecehnocer ,socfiárgoibotua sotircse sues me ,nesleK snaH
od rodivres lefi omoc aicn“Desse
êirepxemodo
aus ed
adidem agda
ralpublicidade
me ,etnatluéseperfeitamente
r é otieriD od
o ,princípio
,laidnuM arreuG I ad oãçaplicável
argafled aaos
sópatrabalhos
etnemlaicdas
epse Comissões
,oragnúH-orParlamentares
tsuA oirépmI
rodarepmi o rarossessa oade
socInquérito,
irótsih sotnpreservando-se
emicetnoca ed aotesigilo
rid etrapenas
ap uomoquando
t odnauq
o
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
interesse social – por exemplo, na eficácia das investigações,
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
intimidade
omoc ,E 1.”acidíruj edadinou
u adefesa
mu sada
nep
a etnemetnoeexigirem.
rapa are ,oAcaregra,
írtsuaportanto,
odatsE o é,lo
a
pleno
acesso
aos
trabalhos
das
CPIs,
suas
sessões
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropo a soemseus
evit
-itlum e lanoicanitlum odresultados.
atsE eleuqa“ ,XX olucés od atsiruj ednarg od adiv a erbos
sotiflnoc odnetnoc ,aporuO
E àproblema,
oçivres edentretanto,
narg uotserpparece
solucéestar
s sotnsendo
at rop exatamente
euq ,ocinté
-itnedi a arap laer oledomoooposto,
mébmata asaber,
re ,sovaoexcessiva
p sues ed epublicidade
dadisrevid adada
odnaàs
tnsessões
etsus e
e ,omitlú oa airoperbos esdas
orieComissões
mirp o euqParlamentares
rop oãn sam ,ode
tieInquérito
rid e odatseEàs
erconclusões
tne oãçacfi
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
provisórias que vão formando seus membros. Não raro,
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
emissoras
ed sona 091 uorbelec lisaraquelas
B o 2102sessões
me odnsão
auqtransmitidas
etnemrom ,saao
citvivo,
ílop-ocpor
idíru
j seõçiut
de rádio e televisão, os depoimentos
das
testemunhas
.acitílop aicnêdnepedni aus
a oãn e – ocidíruj otnemasão
nedrreproduzidos
o o ,– redoP ona
oãníntegra
e – otieem
riD jornais
o euq ede arevistas
iedi A e os
odatsE o maledom e mamrdocumentos,
ofnoc ,– onarque
eboSàsovezes
d edatcontém
noV a oãdados
n e – afiscais
mron eabancários
e ,– açroF
sosrevid ed otiepsed A .ocdos
irótinvestigados,
sih ongis esseexibidos
bos adidanquem
eerpmquiser.
oc res ed áh orielisarb
-nerefid a redneerpmoc leA
vísquestão,
sop é ,síaportanto,
P on acidnão
íruj m
edrexcesso
o ad arude
tpusigilo
r ed seotsegredo,
nemom
é de
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
mas de enorme exposição.
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
O tema, entretanto, deve ser analisado com cautela. Não
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
são as Comissões
.otieriD eParlamentares
d odatsE osson de
ed oInquérito
ãçurtsnocagências
a marin
oãçiutitsnoc ralucitrap ed rprofissionais
amahc somaíde
redinvestigação,
op euq od oncomo
rot mesão
seõas
xeflpolícias
er sA e o
a )a :siartnec sassimerp saMinistério
ud ed otnPúblico,
emicelebnas
atsequais
oa maezdiscrição
udnoc oreieoliscomedimento
arb odatsE od
devem funcionar como garantia da continuidade dos
trabalhos.
ohleoC oicángI ésoJ e saiD arieug(...)
oN leirbaG ed oãçudarT .nesleK snaH ed afiargoibotuA .snaH ,NESLEK 1
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
Destarte,
asL
.27 .pnão
.2102soa
,esnerrazoável
oF :orienaJ epretender
d oiR .de .3 .roque
inúJ sepassem
ugirdoR ziu
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
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acompanhamento
da mídia
a divulgação do trabalho de
Notas Jurídico-Históricas
sobre
os eConflitos
seus componentes. O interesse da sociedade em informar-se
Federativos e Patrimonialismo
no Estado Brasileiro
e acompanhar os trabalhos de seus congressistas encontra,
na divulgação pela imprensa, seu meio de satisfação. Não
José
Dias
Toffoli
podem desbordar as CPIs, porém,
dosAntônio
limites da
tutela
da
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
5
intimidade e do interesse social.”
Claro está, portanto, que a exceção à regra da publicidade, que deve
acompanhar
os atos do
dasProblema
CPIs, reside na tutela da intimidade das pessoas investigadas
1. Colocação
e no interesse social que visa preservar o prosseguimento das investigações. Quanto
ao mais,
deve
prevalecer
aquilo
queautobiográficos,
Uadi Lâmego Bulos
denomina:
de
Hans
Kelsen,
em seus
escritos
reconhece
que sualiberdade
Teoria Pura
do
Direito é resultante,
em larga medida, de sua experiência como fiel servidor do
comunicação
nas democracias:
Império Austro-Húngaro, especialmente após a deflagração da I Guerra Mundial,
quando tomou parte direta
acontecimentos
ao assessorar
o imperador
“Ode
ponto
culminante históricos
das investigações
parlamentares
está
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
naquilo que poderíamos chamar liberdade de comunicação
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessodemocracias. apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
al, o Estado austríaco, eranas
aparentemente
Como
o no
parlamento
deve ser retrato
fiel das aspirações
tivemos a oportunidade de realçar
estudo introdutório
a esse verdadeiro
romance
populares,
é preciso
que Estado
os resultados
colhidos
nas
sobre a vida do grande jurista
do século
XX, “aquele
multinacional
e multiétnico, que por tantos séculos
prestou
grande serviçodeà Europa,
contendo
conflitos
comissões
parlamentares
inquérito
cheguem
até o
e sustentando a diversidade
de seus povos, era também o modelo real para a identipovo.
ficação entre Estado e direito,
mas de
nãocomunicação
porque o primeiro
sobreporia
ao último, ee
A falta
entreseemissor
(Legislativo)
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
receptor (povo), enfraquece o diálogo democrático, ainda
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instino Brasil,
ondeem
prevalece
o baixo
acesso à190
cultura
tuições jurídico-políticas, mais
mormente
quando
2012 o Brasil
celebrou
anos edeà
6
informação.”
sua independência política.
A ideia de que o Direito – e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
Força –, eRessalte-se,
a norma – eporém,
não a Vontade
do Soberano
–, conformam
modelam
o Estado
que esta
Procuradoria
não teve eacesso
a todas
as
brasileiro
há
de
ser
compreendida
sob
esse
signo
histórico.
A
despeito
de
diversos
reportagens publicadas em jornais, emissoras de rádio e televisão ou veículos
momentos
de ruptura
da ordem
no País,Assim,
é possível
a diferendiversos, acerca
dos trabalhos
da jurídica
CPI-THEATRO.
não compreender
é possível afirmar,
com
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
certeza, se houve, em algum momento, divulgação de informações referentes à vida
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
íntima dos investigados ou mesmo protegidas por segredo de justiça ou cujo sigilo se
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defimostrasse
imprescindível
ao prosseguimento
das investigações. Porém, em relação
niram
a construção
de nosso
Estado de Direito.
àquiloAs
quereflexões
nos foi dado
conhecimento,
não vislumbramos
nenhuma
irregularidade
em torno
do que poderíamos
chamar de
particular
constituição
do
Estado
brasileiro oconduzem
apta
a contaminar
processo. ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a

1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
5
Gonçalves,
Carlos dos
Parlamentares
de Inquérito,
Poderes Dias
de Investigação;
EdiMendes
Neto.Luiz
Introdução
de Santos;
MathiasComissões
Jestaedt. Estudo
introdutório
de José Antônio
Toffoli e Otávio
Luiz
Rodrigues
Júnior. 3.São
ed.Paulo,
Rio de2001,
Janeiro:
2012. p. 72.
tora Juarez
de Oliveira,
pg. Forense,
121.
2
6 DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
Bulos, Uadi Lamêgo; Comissão Parlamentar de Inquérito, Técnica e Prática, Editora Saraiva, São Paulo,
brasileira.
KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
2001, pgs. In.
294/295.
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III – Das
soirregularidades
tiflnoC so procedimentais
erbos sacirótsiH-ocidíruJ

satoN
oriea)lisDa
arrealização
B odatsde
Eo
n omsilainomirtaP e sovitaredeF
diligências sem a correspondente deliberação do
Plenário da CPI
iloffoT saiD oinôtnA ésoJ
laredeF lO
anrequerimento
ubirT omerpuSsubmetido
od ortsiniM
à nossa apreciação afirma que foram realizadas
diligências por vereadores sem a devida aprovação no âmbito da Comissão
Parlamentar de Inquérito.
Sobre o tema, destacamos que o artigo 92,
II,eldo
am
borRegimento
P od oãçacéolde
oCcristalina
.1
clareza ao dispor que as Comissões podem realizar determinadas diligências, e não
osruseus
a
P airmembros
oeT aus euindividualmente,
q ecehnocer ,socficonsagrando
árgoibotua soassim
tircseosuprincípio
es me ,nedo
slecolegiado.
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colegiado na condução das medidas de maior importância realizadasI
rodarepmi o rarossessa oa socirótsih sotnemicetnoca ed aterid etrap uomot odnauq
no âmbito da CPI:
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
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u amu sanque
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tnerefiram
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comissões
de inquérito.”7 (grifos nossos)
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
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obstante,
foi21
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desta
ed sona 0
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rbelec lisnão
arB o
02 meao
odconhecimento
nauq etnemrom
,sacProcuradoria
itílop-ocidírunenhum
j seõçiut
fato específico; isto é, nenhuma diligência concreta eventualmente
.acitílop aicnpromovida
êdnepedni por
aus
algum
seus
a
oãn ede
–o
cidímembros.
ruj otnemanedro o ,– redoP o oãn e – otieriD o euq ed aiedi A
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mamrofnocelementos
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F
não
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osrevid eato
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tiepsed A no
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rótsih oda
ngCPI
is escom
se bofundamento
s adidneerpm
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d
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b
no motivo apontado.
-nerefid a redneerpmoc levíssop é ,síaP on acidíruj medro ad arutpur ed sotnemom
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
b)eDa
-fied erpm
s eusonegação
q sahnil sade
d odocumentos
nodnaba od rutilizados
ovaf me sona
lep1ª
a aReunião
e satsilpExtraordinária
mis seõçacilpxe
da CPI-THEATRO
.otieriD ed odatsE osson ed oãçurtsnoc a marin
oãçiutitsnoc ralucitrap ed ramahc somaíredop euq od onrot me seõxefler sA
a )a :siarConforme
tnec sassimexposto
erp saud supra¸
ed otneas
midiligências
celebatse oarealizadas
mezudnocno
orieâmbito
lisarb odda
atsECPI
od
realmente dependem de deliberação do colegiado para que possam ocorrer
normalmente. Importa dizer: as diligências previstas no artigo 92, II, do Regimento
ohleoC oicángI ésoJ e saiD arieugoN leirbaG ed oãçudarT .nesleK snaH ed afiargoibotuA .snaH ,NESLEK 1
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
.27 .p .2102 ,esneroF :orienaJ ed oiR .de .3 .roinúJ seugirdoR ziuL
7 ãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
o
Gonçalves, Luiz Carlos dos Santos; Comissões Parlamentares de Inquérito, Poderes de Investigação; Edi.VXXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEK .nI .arielisarb
tora Juarez de Oliveira, São Paulo, 2001, pg. 126.
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Interno e Jurídico-Históricas
outras não vedadas pelo ordenamento
jurídico
pertencem à Comissão
Notas
sobre os
Conflitos
enquanto colegiado e não a seus membros.
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
Nada obstante, isto não impede que cada um dos integrantes contribua
com a apresentação de novos elementos cujo conhecimento tenha sido obtido em
José
Antônio
Dias Toffoli
ambiente externo aos trabalhos da CPI. Tal postura, além de
não
ser proibida,
pode
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
se revelar muito proveitosa para o desenvolvimento das investigações.
Sempre que esses novos elementos forem apresentados à Comissão, quando
consistentes em prova documental, devem ser juntados aos autos.
medida,do
emProblema
nosso sentir, possui o condão de atingir ao menos duas
1. Tal
Colocação
finalidades igualmente relevantes para interesse público, a saber: 1ª) o acesso aos
documentos
apresentados,
parteautobiográficos,
de testemunhas,
permiteque
a apresentação
de
Hans Kelsen,
em seus por
escritos
reconhece
sua Teoria Pura
do
Direitomais
é resultante,
em elarga
medida,jádequando
sua experiência
como fiel servidor
do
respostas
consistentes
embasadas;
se dá conhecimento
às pessoas
Império
Austro-Húngaro,
após
a deflagração
da IoGuerra
investigadas,
estas podemespecialmente
desenvolver de
maneira
mais sólida
direitoMundial,
à ampla
quando
tomou
parte
direta
de
acontecimentos
históricos
ao
assessorar
o imperador
defesa, contribuindo assim para a higidez do processo e busca da verdade
real; 2ª) o
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
acesso aos documentos pelos demais parlamentares que integram a CPI permite que
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessotodos
formulem
juízos mais
sólidos sobre a situação
sendo
imprescindível
1
E, como
al,
o Estado
austríaco,
era aparentemente
apenas investigada,
uma unidade
jurídica”.
que
todos
possuam
níveis
compatíveis
de
informação
para
que
possam
deliberar
de
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
formaacolegiada.
Além disso,
vislumbrar
novos
flancos
de investigação
não
sobre
vida do grande
juristapodem
do século
XX, “aquele
Estado
multinacional
e multiétnico,
quepor
poraquele
tantos que
séculos
prestou
grande serviço
à Europa, contendo conflitos
percebidos
detinha
a informação
originariamente.
e sustentando
a diversidade
de seus
povos, eradatambém
o modelo
real para ada
identiConsultando
as notas
taquigráficas
1ª Reunião
Extraordinária
CPIficação
entre
Estado
e
direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao
último,
e
THEATRO, constata-se que alguns documentos apresentados foram juntados aos
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
autos, conforme autorização do Presidente da Comissão (fl. 51).
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiNão foi apontado,
porém, nenhum
documento
específico
que190
tenha
sido
tuições jurídico-políticas,
mormente
quando em
2012 o Brasil
celebrou
anos
de
utilizado
em
reunião
por
algum
dos
parlamentares
que
integram
a
Comissão
e
sua independência política.
sonegado
aos de
demais
tal fato
chegou ao conhecimento
desta
A ideia
que omembros.
Direito – Tampouco
e não o Poder
–, o ordenamento
jurídico – e não
a
Força
–, e a norma
– e não a meio.
Vontade do Soberano –, conformam e modelam o Estado
Procuradoria
por qualquer
brasileiroCaso,
há de
ser compreendida
esse sonegação
signo histórico.
A despeito em
de questão,
diversos
porém,
seja apurada asob
efetiva
dos documentos
momentos
de
ruptura
da
ordem
jurídica
no
País,
é
possível
compreender
a
diferenestes deverão ser entregues e juntados aos autos que instruem a investigação,
sendo
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
assim disponibilizados a todos os membros da comissão e aos investigados.
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre definiram a construção de nosso Estado de Direito.
Do envio
documentos
a órgãos externos
da conclusão
dos
Asc)reflexões
emdetorno
do que poderíamos
chamar antes
de particular
constituição
do Estadotrabalhos
brasileiro da
conduzem
ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a
CPI
Consultando o teor dos requerimentos aprovados na 1ª Reunião
KELSEN, Hans. Autobiografia
de Hans Kelsen.
Tradução
de Gabriel que,
Nogueira
e José
Coelho
Extraordinária
da CPI-THEATRO
é possível
constatar
de Dias
fato,
foiIgnácio
aprovada
a
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
remessa
de
documento
a
órgão
externo,
a
saber,
uma
representação
ao
Ministério
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
Público na
incita-se
o Parquet
a investigar eventual prática de atos de improbidade
brasileira.
In. qual
KELSEN,
Hans. Op.
cit. P. XXXV.
1
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administrativa,sna
apontadas
otqual
iflnforam
oC so
erbosconclusões
sacirótparciais
siH-ocalcançadas
idíruJ santes
atodo
N
término dos trabalhos da Comissão.
orieAliprevisão
sarB odedenvio
atsEdeoinformações
n omsilaapuradas
inomiem
rtaCPIs
P econsta
sovido
taartigo
rede58,F
§ 3º da Coinstituição Federal, perceba-se:
iloffoT saiD oinôtnA ésoJ
laredeF lanubirT omerpuS§o3º
d oAs
rtsicomissões
niM
parlamentares de inquérito, que terão
poderes de investigação próprios das autoridades judiciais,
além de outros previstos nos regimentos das respectivas
Casas, serão criadas pela
Câmara
Deputados
e
amelb
orP od odos
ãçaco
loC .1
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente,
deeslseus
aruP airoeT aus euq ecehnmediante
ocer ,socfiárequerimento
rgoibotua sotide
rcseum
sueterço
s me ,n
eK snmembros,
aH
od rodivres lefi omoc aicnpara
êirepaxeapuração
aus ed ,ade
didfato
em adeterminado
gral me ,etnaetlupor
ser éprazo
otiericerto,
D od
,laidnuM arreuG I ad oãçsendo
argaflesuas
d a sconclusões,
ópa etnemlase
icefor
pseo,ocaso,
ragnúencaminhadas
H-ortsuA oirépm
aoI
rodarepmi o rarossessa oaMinistério
socirótsih Público,
sotnemicpara
etnocque
a edpromova
aterid eta
raresponsabilidade
p uomot odnauq
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
civil ou criminal dos infratores. (grifos nossos)
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
omoc ,E 1.”acidíruj edadinu amu sanepa etnemetnerapa are ,ocaírtsua odatsE o ,la
ecnamor A
orimesma
edadrevprevisão
esse a oiconsta
rótudorexpressamente
tni odutse on rano
çlaeartigo
r ed ednº
ad33
inuda
troLei
po aOrgânica
somevit
artigo
-do
itluMunicípio
m e lanoicade
nitSão
lumPaulo
odatsEe eno
leuq
a“ ,XXnºol91
ucédo
s odRegimento
atsiruj ednInterno
arg od ada
divCâmara
a erbos
sMunicipal
otiflnoc od
neSão
tnoPaulo.
c ,aporuE à oçivres ednarg uotserp solucés sotnat rop euq ,ocinté
de
-itnedi aQuanto
arap laeràolliteralidade
edom o mébda
maregra
t are ,sconstitucional
ovop sues ed edeadlegal,
isreviddeve-se
a odnatobservar
netsus e
eque
,omoitdispositivo
lú oa airopetorna
rbos esobrigatório
oriemirp o oeuenvio
qrop odas
ãn sconclusões
am ,otierid ao
e od
a
t
s
E
e
r
t
n
e
oãçacfi
órgão competente
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
do Ministério Público. Nada diz, entretanto, se tais conclusões podem ser enviadas
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
comunicação
eapenas
d sonapor
091meio
uorbdo
elecrelatório
lisarB o final,
2102 ou
mese
odseria
nauqpossível
etnemraom
,sacitílop-ocde
idíconclusões
ruj seõçiut
parciais com vistas ao prosseguimento das investigações..acitílop aicnêdnepedni aus
de
a oãn e –Face
ocidàírausência
uj otnema
neprevisão
dro o ,– rnormativa
edoP o oãnexpressa,
e – otieriparece-nos
D o euq ed que
aiedo
i Amelhor
o
datsE o maledo
e mam
rofn
oc ,– opara
nareb
od esociais
datnoVa aque
oãnaenorma
– amrose
n adirige
e ,– açeroàs
F
entendimento
ém
aquele
que
atenta
osoSfins
sexigências
osrevid eddo
otbem
iepsecomum,
d A .ocirconforme
ótsih ongiestipulado
s esse bos apelo
didnartigo
eerpm5º
ocda
reLei
s eddeáhIntrodução
orielisarb
-às
nenormas
refid a rdo
ednDireito
eerpmoBrasileiro.
c levíssop é ,síaP on acidíruj medro ad arutpur ed sotnemom
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
No caso concreto, é inequívoco que as normas que dispõem sobre o
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
funcionamento das CPIs visam autorizar que as investigações transcorram da
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
maneira mais ampla possível, contanto
.otierque
iD epreservados
d odatsE ossoos
n edireitos
d oãçurfundamentais
tsnoc a marin
oeãoçiuinteresse
titsnoc rapúblico.
lucitrap eNesse
d ramcontexto,
ahc somaínão
redoenxergamos
p euq od onnenhum
rot me seóbice
õxeflepara
r sA que a
a
)a e:soiaórgão
rtnec do
sassMinistério
imerp saudPúblico
ed otnatuem
emicelde
ebaforma
tse oacolaborativa
mezudnoc oacerca
rielisarde
b oassuntos
datsE od
CPI
determinados. Parece-nos, isto sim, que tal prática pode revelar-se proveitosa.
Com efeito, é sabido que embora a CPI disponha de poderes típicos das
o
h
l
e
o
C
o
i
c
ángI judiciárias,
ésoJ e saiD arieu
goN pode
leirbaGpraticar
ed oãçudaratos
T .nessujeitos
leK snaH eao
d afi
argoibotuAda
.snareserva
H ,NESLEde
K1
autoridades
não
princípio
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
jurisdição, dentre os quais a autorização
.27 .p .2102 ,espara
neroF interceptação
:orienaJ ed oiR .de telefônica
.3 .roinúJ seugeirdordem
oR ziuL
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
de prisão. Há, ademais, medidas de natureza
cautelar
que
também
não
.VXXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEK .nI .ariestão
elisarb

170
3
1

01:90:61 3102/11/8

oluaP oãS ed lapicinuM aramâC ad airodarucorP atsiveR

31 ddni.oloim 75011

compreendidas
entre as atribuições dasobre
CPI e que
podem ser de fundamental
Notas
Jurídico-Históricas
os Conflitos
importância para o sucesso da investigação. Assim, em diversas hipóteses, mostrarFederativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
se-ia de extrema utilidade a comunicação do Ministério Público e do Poder Judiciário
para a promoção das medidas cabíveis.
José
Antônio
Toffoli
Nesse sentido são as valorosas lições de Luiz Carlos
dos
Santos Dias
Gonçalves,
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
cuja brilhante doutrina já foi citada reiterada vezes. Pedimos venia para transcrever
também este trecho:
“Bem antes do término dos trabalhos e da elaboração
1. Colocação do Problema

do relatório, outrossim, podem as Comissões
Parlamentares
de Inquérito
recorrer
ao Teoria
Ministério
Hans Kelsen, em seus
escritos autobiográficos,
reconhece
que sua
Pura
do Direito é resultante, em
larga medida,
de sua experiência
comodefiel
servidor do
Público,
representando
para a adoção
providências
Império Austro-Húngaro, que
especialmente
apósentre
a deflagração
da lhe
I Guerra
Mundial,
não se inserem
aquelas que
são cometidas.
quando tomou parte direta
de
acontecimentos
históricos
ao
assessorar
o
imperador
É o caso de medidas cautelares como a da indisponibilidade
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
de bens, afastamento de algum administrador público de
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessocargo ou a prisão
de alguém.
Divorciadas
1
E, como
al, o Estado austríaco, eraseu
aparentemente
apenaspreventiva
uma unidade
jurídica”.
do
labor
estritamente
investigativo,
que
é
próprio
das
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
CPIs,do
podem,
levadas
ao Poder Judiciário
sobre a vida do grande jurista
século entretanto,
XX, “aqueleser
Estado
multinacional
e multiétnico, que por tantos séculos
prestou grande
serviço
à Europa,
contendo
conflitos
pelo Ministério
Público,
no bojo
de algum
procedimento
e sustentando a diversidade
seus povos,por
era também
o modelo
para
a identide de
investigação
ele instaurado
ou real
a ser
instaurado.
ficação entre Estado e direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao
último,
e
Variadas razões de interesse público justificam, por igual,
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
que as comunicações ao Ministério Público sejam feitas
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instido término
dos 2012
trabalhos,
para190
permitir
a
tuições jurídico-políticas, antes
mormente
quando em
o Brasilseja
celebrou
anos de
pronta
promoção
de
ações
penais
ou
civis,
para
evitar
a
sua independência política.
prescrição
penal
ou a utilização
de alguma
prova –jáeobtida
A ideia de que o Direito
– e não
o Poder
–, o ordenamento
jurídico
não a
Força –, e a norma – e não em
a Vontade
do Soberano
–, conformam
e modelam
o Estado
procedimento
ou processo
já instaurado
pelo parquet.
brasileiro há de ser compreendidaConsiderando,
sob esse signo histórico.
A despeito
de diversos
afinal, que
em nosso
sistema
momentos de ruptura da ordem
jurídica
no
País,
é
possível
compreender
a diferenjurídico, ao contrário do que ocorre com o francês,
não
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
há óbice à instauração de investigações concomitantes
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
sobre um fato, tanto pelas CPIs quanto pela Polícia ou
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defiMinistério
Público,
niram a construção de nosso
Estado de
Direito.a recíproca colaboração entre estes
atores
pode
ser profícua
para ambos.
Com
As reflexões em torno
doconstitucionais
que poderíamos
chamar
de particular
constituição
do Estado brasileiro conduzem
estabelecimento
deMinistério
duas premissas
centrais:
a
efeito,aoprovas
obtidas pelo
Público
podema)ser
enviadas às comissões parlamentares, outras podem
fazer o caminho inverso.”.8 (grifos nossos)
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
TOFFOLI,
Antônio;
RODRIGUES
JÚNIOR,
Otávio Luiz.
Estudo introdutório
à terceira edição
8DIAS
Gonçalves,
LuizJosé
Carlos
dos Santos;
Comissões
Parlamentares
de Inquérito,
Poderes de Investigação;
Edibrasileira.
Op. cit.
P. XXXV.
tora JuarezIn.
deKELSEN,
Oliveira,Hans.
São Paulo,
2001,
pg. 166.
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Diantesdo
irregularidade
otexposto,
iflnoCnão
sovislumbramos
erbos sanenhuma
cirótsiH
-ocidíruJnasremessa
atoN
de informações e conclusões parciais dos trabalhos da CPI a órgãos externos,
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
especialmente o Ministério Público.
iloffoT saiD oinôtnA ésoJ
laredeF lIV
anu
irT orequerimentos
merpuS od ortsiniM
– bDos
Por fim, o nobre Vereador Y, na qualidade de membro da CPI-THEATRO,
solicitou, ao Presidente da Comissão, a convocação
de
ame
lbReunião
orP od oExtraordinária
ãçacoloC .1 em
caráter de urgência, para que, com fundamento nas objeções apresentadas, fossem
a
ruP airoeT au
uq ecehnocer ,aprovados
socfiárgoibna
otu1ª
a sreunião
otircse sExtraordinária
ues me ,nesleKrealizada
snaH
reapreciados
oss erequerimentos
no
o
d
r
o
d
i
v
r
e
s
l
e
fi
o
m
o
c
a
i
c
n
ê
i
r
e
p
x
e
a
u
s
e
d
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a
d
i
d
e
m
a
g
r
a
l
m
e
,
e
t
n
a
t
l
u
s
e
r
é
o
t
i
e
r
i
D
od
dia 6 de julho de 2016.
,laidnuM arreuG I ad oãçargafled a sópa etnemlaicepse ,oragnúH-ortsuA oirépmI
rodarepmi o rarossessa oa socirótsih sotnemicetnoca ed aterid etrap uomot odnauq
Quanto ao particular, destaca-se que o requerimento foi protocolizado
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
perante o gabinete do Exmo. Presidente da Comissão, Vereador X, em 15 de julho
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
de
o
m2016.
oc ,E 1.”acidíruj edadinu amu sanepa etnemetnerapa are ,ocaírtsua odatsE o ,la
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropo a somevit
-itlum e O
lanartigo
oicanit29
lumda
odLei
atsEOrgânica
eleuqa“ ,Xdo
X oMunicípio
lucés od atsde
irujSão
ednPaulo
arg od apresenta
adiv a erboos
sseguinte
otiflnoc teor:
odnetnoc ,aporuE à oçivres ednarg uotserp solucés sotnat rop euq ,ocinté
-itnedi a arap laer oledom o mébmat are ,sovop sues ed edadisrevid a odnatnetsus e
e ,omitlú oa airoperbos es oriemirp o euqrop oãn sam ,otierid e odatsE ertne oãçacfi
Art. 29
- A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente em
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
sua sede, em sessão legislativa ordinária, de 1º de fevereiro
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
junho,
1ºede
ed sona 091 uorbelec lisaraB 30
o 2de
102
me odende
auq
tneagosto
mrom a,sa15
citde
ílodezembro.
p-ocidíruj seõçiut
.acitílop aicnêdnepedni aus
do
a oãn e –Jáoociparágrafo
díruj otneúnico
manedo
droartigo
o ,– r2º
edo
P Regimento
o oãn e – oInterno
tieriD o da
euCâmara
q ed aiedMunicipal
iA
o
daSão
tsE Paulo
o maledispõe
dom e o
mseguinte:
amrofnoc ,– onareboS od edatnoV a oãn e – amron a e ,– açroF
de
sosrevid ed otiepsed A .ocirótsih ongis esse bos adidneerpmoc res ed áh orielisarb
-nerefid a redneerpmoc levíssop é ,síaP on acidíruj medro ad arutpur ed sotnemom
Art. 2º - Para os efeitos regimentais, a legislatura é dividida
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
em 4 (quatro) sessões legislativas.
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
-fied erpmes euq sahnil sadParágrafo
onodnabÚnico
a od ro-vCada
af mesessão
solepalegislativa
a e satsilpserá
mis scontada
eõçacilpde
xe
1º de fevereiro
a
30
de
junho
e
de
1º
de
agosto
15arde
.otieriD ed odatsE osson ed oãçurtsnoc aa m
in
oãçiutitsnoc ralucitrap ed rdezembro.
amahc somaíredop euq od onrot me seõxefler sA
a )a :siartnec sassimerp saud ed otnemicelebatse oa mezudnoc orielisarb odatsE od
Observa-se, portanto, que o requerimento apresentado pelo Exmo. Vereador
Y foi protocolizado durante o período de recesso parlamentar.
ohleoC oicSobre
ángI ésooJ efuncionamento
saiD arieugoN leirbadas
G edComissões
oãçudarT .nesParlamentares
leK snaH ed afiarde
goibInquérito
otuA .snaH durante
,NESLEK 1
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
7 .pdo
.21artigo
02 ,esne93
roF do
:orieRegimento
naJ ed oiR .deInterno:
.3 .roinúJ seugirdoR ziuL
o recesso parlamentar, dispõe o §.22º
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§ 2º - A Comissão,
instalada, poderá, a
Notas Jurídico-Históricas
sobredevidamente
os Conflitos
critério de seus membros, desenvolver seus trabalhos no
Federativos e Patrimonialismo
no Estado Brasileiro
período de recesso parlamentar.
José
Antônio
Dias
Claro está, portanto, que no caso concreto não se
aplica
o teor
do Toffoli
artigo
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
50, IV, do Regimento Interno. Isto é, eventual convocação extraordinária não pode
ser realizada de ofício pelo Presidente, sendo exigível deliberação do colegiado da
Comissão.
porém,
que o requerimento é assinado por apenas um vereador,
1. Observa-se,
Colocação do
Problema
evidenciando-se que não conta com o respaldo da maioria do colegiado, restando
desatendida
a regra contida
§ 2º do
artigo 93 do Regimento
Hans Kelsen,
em seus no
escritos
autobiográficos,
reconheceInterno.
que sua Teoria Pura
do Direito
é resultante,
em larga medida,
de sua experiência
como
fielhá
servidor
do
Pelos
motivos expostos,
este Procurador
entende que
não
respaldo
Império
Austro-Húngaro,
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
jurídico para a convocação de reunião extraordinária de ofício pelo Presidente da
quando
tomou parte direta de acontecimentos históricos ao assessorar o imperador
CPI-THEATRO.
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
Por outro lado, tendo em vista todo o exposto, nada recomenda a suspensão
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessodo oencaminhamento,
aosaparentemente
órgãos competentes,
dos unidade
requerimentos
aprovados,
1
E, como
al,
Estado austríaco, era
apenas uma
jurídica”.
não
se
vislumbrando
motivo
jurídico
para
ignorar
ou
descumprir
as
deliberações
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
tomadas
na do
1ª Reunião
Extraordinária
CPI-THEATRO,
em 6 de
julho
sobre
a vida
grande jurista
do século da
XX,
“aquele Estadorealizada
multinacional
e multiétnico,
que por
do corrente
ano.tantos séculos prestou grande serviço à Europa, contendo conflitos
e sustentando
a diversidade
seus povos,
era também
o modelo
real para
a identiRessalta-se,
por fim,de
tratar-se
de parecer
meramente
opinativo,
exarado
em
ficação
entre
Estado
e
direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao
último,
e
face de solicitação do Presidente da CPI-THEATRO, Exmo. Vereador X, competindo
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
a análise de mérito acerca do requerimento ao nobre consulente.
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiEste é o parecer, que
submetoquando
à criteriosa
apreciação
V.Sa. 190 anos de
tuições jurídico-políticas,
mormente
em 2012
o Brasildecelebrou
São
Paulo,
19
de
julho
de
2016.
sua independência política.
A ideia de que o Direito – e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
Força –, e a norma – e não a Vontade do Soberano –, conformam e modelam o Estado
brasileiroRicardo
há de ser
compreendida
Teixeira
da Silva sob esse signo histórico. A despeito de diversos
momentos
de
ruptura
da
ordem
Procurador Legislativo jurídica no País, é possível compreender a diferenciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
OAB/SP 248.621
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre definiram a construção de nosso Estado de Direito.
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
do Estado brasileiro conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a

1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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sotiflnoC so erbos sacirótsiH-ocidíruJ satoN
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
iloffoT saiD oinôtnA ésoJ
laredeF lanubirT omerpuS od ortsiniM

amelborP od oãçacoloC .1
aruP airoeT aus euq ecehnocer ,socfiárgoibotua sotircse sues me ,nesleK snaH
od rodivres lefi omoc aicnêirepxe aus ed ,adidem agral me ,etnatluser é otieriD od
,laidnuM arreuG I ad oãçargafled a sópa etnemlaicepse ,oragnúH-ortsuA oirépmI
rodarepmi o rarossessa oa socirótsih sotnemicetnoca ed aterid etrap uomot odnauq
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2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
ed sona 091 uorbelec lisarB o 2102 me odnauq etnemrom ,sacitílop-ocidíruj seõçiut
.acitílop aicnêdnepedni aus
a oãn e – ocidíruj otnemanedro o ,– redoP o oãn e – otieriD o euq ed aiedi A
odatsE o maledom e mamrofnoc ,– onareboS od edatnoV a oãn e – amron a e ,– açroF
sosrevid ed otiepsed A .ocirótsih ongis esse bos adidneerpmoc res ed áh orielisarb
-nerefid a redneerpmoc levíssop é ,síaP on acidíruj medro ad arutpur ed sotnemom
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
.otieriD ed odatsE osson ed oãçurtsnoc a marin
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decorrentes
daoslegislação
Notas Limitações
Jurídico-Históricas
sobre
Conflitoseleitoral.
Cobertura de
evento pela TV Câmara.
Possibilidade
Federativos
e Patrimonialismo
no Estado
Brasileiro
- Parecer nº 264/2016
José Antônio Dias Toffoli
Ministro do Supremo Tribunal Federal
TID 15378177 e TID 15378206
Assunto: Questionamento acerca da possibilidade de cobertura de evento
1. Colocação do Problema
pela TV Câmara – Sessão Solene para entrega de título de cidadão paulistano
Hans Kelsen, em seus escritos autobiográficos, reconhece que sua Teoria Pura
do Direito é resultante, em larga medida, de sua experiência como fiel servidor do
Procuradora
Legislativaapós
Chefe,
Império Senhora
Austro-Húngaro,
especialmente
a deflagração da I Guerra Mundial,
quando tomou parte direta de acontecimentos históricos ao assessorar o imperador
Carlos. Ele
que
talvez nº
“tenha
chegado a essa visão
o
Emafirmou
atenção textualmente
ao Memorando
Circular
003/GAB.PRES/2016,
de 11porque
de julho
Estado
queindaga
me erao mais
próximo
e que
eu conhecia
por experiência
pessode 2016,
nobre
Vereador
XXXX
sobre a melhor
possibilidade
de cobertura
de
al, o Estado austríaco, era aparentemente apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
evento pela TV Câmara, haja vista as limitações decorrentes da lei eleitoral.
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
No caso em apreço, o evento que se objetiva divulgar trata-se de Sessão
sobre a vida do grande jurista do século XX, “aquele Estado multinacional e multiSolene
para
entrega
de séculos
título de
cidadão
paulistano,
no Plenário
1º de
étnico, que por
tantos
prestou
grande
serviçoaàrealizar-se
Europa, contendo
conflitos
no inícioa de
setembrode
deseus
2016.
eMaio,
sustentando
diversidade
povos, era também o modelo real para a identificação entre
Estado e direito,
mas nãodeporque
o primeiro
sobreporia
último, e
A possibilidade
de concessão
honrarias
em anose
eleitoral
já foiao
enfrentada
2
sim
porque
o
último
daria
substância
ao
primeiro”.
por esta Procuradoria, que se manifestou a respeito do tema no parecer nº 40/2012,
perspectiva
é extremamente
útil à compreensão
do Brasil legislativa
e de suas instio qualEssa
trata
das eventuais
limitações incidentes
sobre a atividade
e as
tuições jurídico-políticas, mormente quando em 2012 o Brasil celebrou 190 anos de
cautelas a serem adotadas de forma a evitar possíveis irregularidades ou ilegalidades
sua independência política.
na tramitação e aprovação dos diversos projetos de lei desta Casa. Confira-se:
A ideia de que o Direito – e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
Força –, e a norma – e não a Vontade do Soberano –, conformam e modelam o Estado
Dúvida pertinente
tange
à possibilidade
não de
brasileiro há de ser compreendida
sob esse signo
histórico.
A despeitoou
de diversos
momentos de ruptura da ordem
jurídica
País, é possível
a diferenconcessão
de nohonrarias
pela compreender
Câmara Municipal,
ciação específica do Brasil,cuja
em relação
a outras
colonização,bem
ea
iniciativa
tenhanações
sido dedeidêntica
um candidato,
grandeza de seus fundamentos
ainda,
evita-se
o recursolegislativo.
retórico a
como políticos.
se este Mais
aspecto
obsta
o processo
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defiAdotado este contexto de interpretação a que aludimos neste
niram a construção de nosso Estado de Direito.
ponto, é possível inferir que a simples outorga de prêmios
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
e honrarias
institucionais,
custeadas
pela
entidade
do Estado brasileiro conduzem
ao estabelecimento
de duas
premissas
centrais:
a) a
concedente e entregues em caráter despersonalizado,
como ocorre na Câmara Municipal, não está alcançada
1
por
este
dispositivo.
Além Nogueira
do mais,
a lógica
KELSEN, Hans. Autobiografia de
Hans
Kelsen.
Tradução de Gabriel
Diasseguindo
e José Ignácio
Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
adotada
pela
lei
eleitoral,
verifica-se
que
a
concessão
de
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES
Otávio Luiz.
Estudo introdutório
terceira edição
honrarias JÚNIOR,
pela Câmara
Municipal
já existe eà possui
uma

brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.

Revista Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo

11057 miolo.indd 13

175
13

8/11/2013 16:09:10

consolidada
sotiflnosistemática
C so erb
os sacirno
ótRegimento
siH-ocidInterno
íruJ sda
atCasa
oN
há anos, o que descaracterizaria a hipótese de tentativa
orielisarB odatde
sEcaptação
on omde
silvotos
ainoou
mide
rtacampanha
P e sovpré-eleitoral.
itaredeF
Entretanto, como a doutrina e a jurisprudência dos
iloffoT saiD oinôtnA ésoJ Tribunais Eleitorais são tímidas ao tratar do presente
laredeF lanubirT omerpuStema,
od ortnão
siniM
existindo qualquer orientação específica sobre
a matéria, recomendamos que a instituição deixe de
criar novos prêmios durante o ano eleitoral, em especial
ao período que corresponde
amelbdo
orPregistro
od oãçada
colcandidatura
oC .1
à eleição, recomendando-se, ainda, cautela nas
de
para
aruP airoeT aus euq ecehncerimônias
ocer ,socfiárg
oibentrega
otua sotde
ircstítulos
e sues m
e ,neque
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,laidnuM arreuG I ad oãçpolítico-eleitoral,
argafled a sópa etnoem
laicdenotaria
epse ,oragnoúH
-ortda
suAmáquina
oirépmI
que
uso
rodarepmi o rarossessa oapública
socirótsiem
h soprol
tnemde
icecandidato,
tnoca ed ateorique
d etré,
apevidentemente,
uomot odnauq
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-itlum e Além
lanoicdo
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X olucésem
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atsireleitoral
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c odnetnoc ,ajurídico,
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çivrhá
es óbice
ednarg
uotserp soludo
césevento
sotnatpela
rop TV
euqCâmara.
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não
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-itnedi aAardivulgação
ap laer oledodas
m osessões
mébmapela
t areTV
,sovCâmara
op sues eédprevista
edadisrepela
vid a Lei
odnFederal
atnetsusnº
e
e12.485/2011:
,omitlú oa airoperbos es oriemirp o euqrop oãn sam ,otierid e odatsE ertne oãçacfi
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.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
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de,sacesso
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Bo2
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e odnauqdo
etserviço
nemrom
acitílocondicionado,
p-ocidíruj seõçem
iut
sua área de prestação, independentemente
.acitílop aicnêde
dnetecnologia
pedni aus
deverá
a oãn e – ocidíruj otnemade
neddistribuição
ro o ,– redoempregada,
P o oãn e – o
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o euq disponíveis,
ed aiedi A sem
odatsE o maledom e mamrquaisquer
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arebou
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j medasroseguintes
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r
e
d
s
o
t
n
e
m
o
destinações: m
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
...
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
X - um canal legislativo municipal/estadual, reservado
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
para o uso .compartilhado
otieriD ed odatentre
sE ossas
onCâmaras
ed oãçurde
tsnVereadores
oc a marin
área
oãçiutitsnoc ralucitrap ed rlocalizadas
amahc somnos
aíreMunicípios
dop euq oddaon
rot de
meprestação
seõxeflerdo
sAserviço
a )a :siartnec sassimerp saeuadAssembleia
ed otnemicLegislativa
elebatse odo
a mrespectivo
ezudnoc oEstado
rielisarou
b opara
datsEuso
od
da Câmara Legislativa do Distrito Federal, destinado para a
divulgação dos trabalhos parlamentares, especialmente
ohleoC oicángI ésoJ e saiD arieugaoN
leirbaG ed oãçuao
darT
.nesledas
K snsessões;
aH ed afiargoibotuA .snaH ,NESLEK 1
transmissão
vivo
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
(destacamos).
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Lei eleitoral (Lei nº 9504/97) também
a divulgação dos trabalhos
NotasA Jurídico-Históricas
sobrepermite
os Conflitos
parlamentares, desde que não haja propaganda eleitoral antecipada:
Federativos e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
Art. 36-A.
Não configuram propaganda eleitoral
José Antônio
Dias Toffoli
antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito
de
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº
1. Colocação do Problema
13.165, de 2015):
... escritos autobiográficos, reconhece que sua Teoria Pura
Hans Kelsen, em seus
do Direito é resultante, em
medida, de sua
experiência
como fiel servidor
do
IVlarga
- a divulgação
de atos
de parlamentares
e debates
Império Austro-Húngaro, legislativos,
especialmentedesde
após aque
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
não se faça pedido de
quando tomou parte direta
de acontecimentos
históricos
ao nº
assessorar
votos;
(Redação dada
pela Lei
12.891, odeimperador
2013).
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoComaustríaco,
efeito, aeradivulgação
das atividades
legislativas
e a consequente
1
E, como
al, o Estado
aparentemente
apenas uma
unidade jurídica”.
prestação
de
contas
do
mandato
é
permitida
em
ano
eleitoral,
desde
que
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiroafastada
romance
qualquer
conotação
dejurista
propaganda
eleitoral.
sobre
a vida
do grande
do século
XX, “aquele Estado multinacional e multiétnico, que
tantos séculos
prestou
serviço à Europa,
contendo
conflitos
Valepor
mencionar,
ademais,
que agrande
mera divulgação
da atividade
dos vereadores
enão
sustentando
a
diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a identicaracteriza propaganda eleitoral, a não ser que haja provas efetivas de
que o
ficação
entre
Estado
e
direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao
último,
e
vereador utilizou a tribuna para pleitear votos e enaltecer sua futura candidatura.
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Neste sentido, confira-se o seguinte julgado:
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instituições jurídico-políticas, mormente quando em 2012 o Brasil celebrou 190 anos de
“Ora, não há como se concluir, com as simples alegações
sua independência política.
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– e não
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Câmara”
e nas ditas–,propagandas
menções opessoais
brasileiro há de ser compreendida
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ao estabelecimento
duas premissas
centrais: a)
a
Ressalte-se
que proibir ade
divulgação
das atividades
dos
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1
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Preto
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parlamentar.
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op.Saliente-se,
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Paulo, 29 de julho de 2016 sobre os Conflitos
NotasSãoJurídico-Históricas
Federativos e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
Lilian Vargas Pereira Poças
Procuradora Legislativa
OAB/SP 184.138

José Antônio Dias Toffoli
Ministro do Supremo Tribunal Federal

1. Colocação do Problema
Hans Kelsen, em seus escritos autobiográficos, reconhece que sua Teoria Pura
do Direito é resultante, em larga medida, de sua experiência como fiel servidor do
Império Austro-Húngaro, especialmente após a deflagração da I Guerra Mundial,
quando tomou parte direta de acontecimentos históricos ao assessorar o imperador
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoal, o Estado austríaco, era aparentemente apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
sobre a vida do grande jurista do século XX, “aquele Estado multinacional e multiétnico, que por tantos séculos prestou grande serviço à Europa, contendo conflitos
e sustentando a diversidade de seus povos, era também o modelo real para a identificação entre Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instituições jurídico-políticas, mormente quando em 2012 o Brasil celebrou 190 anos de
sua independência política.
A ideia de que o Direito – e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
Força –, e a norma – e não a Vontade do Soberano –, conformam e modelam o Estado
brasileiro há de ser compreendida sob esse signo histórico. A despeito de diversos
momentos de ruptura da ordem jurídica no País, é possível compreender a diferenciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre definiram a construção de nosso Estado de Direito.
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
do Estado brasileiro conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a

1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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Comissão
Parlamentar de
Inquérito
(CPI) – Pedido
Notas
Jurídico-Históricas
sobre
os Conflitos
de acessoeaPatrimonialismo
documentos e questões
deBrasileiro
sigilo Federativos
no Estado
Parecer nº 431/2017
José Antônio Dias Toffoli
Ministro do Supremo Tribunal Federal
Sra. Procuradora Legislativa Chefe,

1. Colocação do Problema

Trata-se de consulta encaminhada pelo Sr. Presidente da Comissão
Parlamentar
de Inquérito
emescritos
curso nesta
Casa (Ofício
nº 181/2017
– 37º
GV –Pura
ATJ
Hans Kelsen,
em seus
autobiográficos,
reconhece
que sua
Teoria
no
proc.
RDP
nº
08-00002/2017)
acerca
de
pedido
de
vista
dos
autos
e
extração
do Direito é resultante, em larga medida, de sua experiência como fiel servidor do
de cópiasAustro-Húngaro,
de documentos dessa
CPI, subscrito
advogado da
da IOmint
de
Império
especialmente
após por
a deflagração
GuerraServiços
Mundial,
quando
tomou
parte direta com
de acontecimentos
assessorar
o imperador
Saúde Ltda.
(Requerente”),
fulcro no artigohistóricos
7º, incisosaoXIII,
XIV e XV,
da Lei nº
Carlos.
Ele
afirmou
textualmente
que14talvez
“tenha chegado a essa visão porque o
8.906/94
e na
Súmula
Vinculante nº
do STF.
Estado que
me era mais próximo
e que euque
conhecia
melhor porapresentada
experiência pessoPreliminarmente,
observamos
a procuração
pelos
al, o Estado austríaco, era aparentemente apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
advogados da Requerente veio desacompanhada do contrato social e da ata
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
de eleição da diretoria daquela empresa. Muito embora o Estatuto do Advogado
sobre a vida do grande jurista do século XX, “aquele Estado multinacional e multi(Lei Federal
nº tantos
8.906/94)
faculte
ao advogado
o exame
de autos,
“mesmo
sem
étnico,
que por
séculos
prestou
grande serviço
à Europa,
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Estatuto
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processos
a sigilo
XIII).
eprocuração”,
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diversidade
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povos,
tambémsujeitos
o modelo
real (art.
para 7º,
a identificação
Estado
e direito,
mas não porque
o colhidos
primeiro pela
se sobreporia
último, e
No casoentre
concreto,
parte
dos elementos
de prova
CPI aindaao
permanece
sim
o último
ao primeiro”.2 nos autos. Sem os documentos
sob porque
sigilo, não
tendodaria
sido substância
sequer “documentados”
Essa perspectiva
é extremamente
à compreensão
e de suasdainstisocietários
básicos da Requerente,
não útil
é possível
averiguardoa Brasil
regularidade
sua
tuições jurídico-políticas, mormente quando em 2012 o Brasil celebrou 190 anos de
representação e, consequentemente, franquear o acesso requerido aos autos da CPI.
sua independência política.
Quanto ao mérito, informamos que nada obsta a concessão de vista e a
A ideia de que o Direito – e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
permissão
para extração
cópias do
a Soberano
advogados,
devidamente
constituídos,
por
Força –, e a norma
– e não ade
Vontade
–, conformam
e modelam
o Estado
pessoa jurídica
pela CPIsob
a apresentar
de interesse
para as
brasileiro
há de notificada
ser compreendida
esse signo documentos
histórico. A despeito
de diversos
momentos
deem
ruptura
ordem
jurídica
no País,daé Súmula
possívelVinculante
compreender
a difereninvestigações
curso.daCom
efeito,
nos termos
nº 14
do STF,
ciação
específica
do
Brasil,
em
relação
a
outras
nações
de
idêntica
colonização,
ea
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos
grandeza
de seus
fundamentos em
políticos.
Mais ainda,
evita-se orealizado
recurso retórico
a
de prova que,
já documentados
procedimento
investigatório
por órgão
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre deficom competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de
niram a construção de nosso Estado de Direito.
defesa”.
As reflexões em torno do que poderíamos chamar de particular constituição
outro lado,
a Lei Federal
nº 8.906/1994,
que dispõe
sobre
o Estatuto
do EstadoPor
brasileiro
conduzem
ao estabelecimento
de duas
premissas
centrais:
a) a
da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – reserva ao advogado o
direito de examinar em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da
1
Administração
Pública em
autosTradução
de processos
findos
ou Dias
em eandamento,
nos
KELSEN, Hans. Autobiografia
de geral,
Hans Kelsen.
de Gabriel
Nogueira
José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
seguintes
termos:
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.

2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropoinformação
a somevit
-itlum e lanoicanitlum odrequerida.
atsE eleuqa“ ,XX olucés od atsiruj ednarg od adiv a erbos
sotiflnoc odnetnoc ,aporu§E 1º
à oPara
çivreo
s eacesso
dnarg u
tserp solucésde
sotinteresse
nat rop eu
q ,ocintaé
a oinformações
público,
-itnedi a arap laer oledomidentificação
o mébmat aredo
,sorequerente
vop sues ednão
edadpode
isreviconter
d a odnexigências
atnetsus e
e ,omitlú oa airoperbos esque
orieinviabilizem
mirp o euqroap solicitação.
oãn sam ,otierid e odatsE ertne oãçacfi
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
§ 2º Os órgãos e entidades do poder público devem
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
alternativa
ed sona 091 uorbelec lisarviabilizar
B o 2102 m
e odnauq ede
tneencaminhamento
mrom ,sacitílop-ode
cidípedidos
ruj seõçide
ut
acesso por meio de seus sítios oficiais
na
internet.
.acitílop aicnêdnepedni aus
a oãn e – ocidíruj otnema§n3º
edrSão
o ovedadas
,– redoPquaisquer
o oãn e –exigências
otieriD o erelativas
uq ed aiaos
edi motivos
A
odatsE o maledom e mamrdeterminantes
ofnoc ,– onarebda
oSsolicitação
od edatnoVde
a oinformações
ãn e – amronde
a einteresse
,– açroF
sosrevid ed otiepsed A .ocpúblico.
irótsih ongis esse bos adidneerpmoc res ed áh orielisarb
-nerefid a redneerpmoc levíssop é ,síaP on acidíruj medro ad arutpur ed sotnemom
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
Diante da edição da Lei Federal nº 12.527/2011, a Prefeitura de São Paulo
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
editou o Decreto nº 53.623/2012, e a Câmara Municipal o Ato nº 1.231/2013, a fim
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
de regulamentar referida Lei no âmbito
.otiedo
riDExecutivo
ed odatsEe oLegislativo
sson ed oãMunicipais.
çurtsnoc a marin
sentido,
importante
18
oãçiutitsnNesse
oc ralu
citrap ed
ramahc sodestacar
maíredoos
p eartigos
uq od 3º,
onr9º,
ot §m4º,
e s17
eõxeefl
erdo
sAAto nº
a
)a :siartnecdasaCâmara
ssimerp Municipal
saud ed otde
nem
icePaulo,
lebatseinoverbis:
a mezudnoc orielisarb odatsE od
1.231/2013,
São
Art. 3º O acesso à informação de que trata este Ato não se aplica
ohleoC oicángI ésoJ e saiD arieugàs
oNhipóteses
leirbaG edprevistas
oãçudarT .na
nesllegislação
eK snaH edcomo
afiargsigilo
oibotufiscal,
A .snaHbancário,
,NESLEK 1
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
comercial,
justiça.
.27 .profissional,
p .2102 ,esneroindustrial
F :orienaJ edeosegredo
iR .de .3 .de
roin
úJ seugirdoR ziuL
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
(...)
.VXXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEK .nI .arielisarb
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Art. 9º O acesso
a informações
pessoais deverá respeitar a
Notas Jurídico-Históricas
sobre
os Conflitos
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
Federativos e Patrimonialismo
no Estado Brasileiro
bem como as liberdades e garantias individuais.
(...)
Joséintegral
Antônioà informação
Dias Toffoli
§ 4º Quando não for autorizado acesso
Ministro
do
Supremo
Tribunal
por ser ela parcialmente sigilosa, será assegurado oFederal
acesso
à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia
com ocultação da parte sob sigilo.
(...)
1. Colocação do Problema
Art. 17. O serviço de busca e fornecimento da informação
seráescritos
gratuito,
salvo na hipótese
de reprodução
de documentos,
Hans Kelsen, em seus
autobiográficos,
reconhece
que sua
Teoria Pura
do Direito é resultante, em
larga medida,
sua experiência
como fiel servidor
do
situação
em que de
poderá
ser cobrado exclusivamente
o valor
Império Austro-Húngaro, necessário
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
ao ressarcimento do custo dos serviços e dos
quando tomou parte direta
de acontecimentos
materiais
utilizados. históricos ao assessorar o imperador
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessocaput todo aquele
cuja situação
econômica
não lhe
1
E,permita
como
al, o Estado austríaco, erano
aparentemente
apenas
uma unidade
jurídica”.
fazê-lo
sem
prejuízo
do
sustento
próprio
ou
da
família,
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
declarada
nos termos
da Lei nºEstado
7.115, multinacional
de 29 de agosto de
1983.
sobre a vida do grande jurista
do século
XX, “aquele
e multiétnico, que por tantos séculos
prestou
grande serviço
à Europa,
conflitos
Art. 18.
A informação
armazenada
em contendo
formato digital
será
e sustentando a diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a
identifornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente.
ficação entre Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Diante do exposto, verifica-se a plena possibilidade de os advogados
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instida Requerente
terem acesso
ao Processo
RDP
08-00002/2017,
referente
à CPI
tuições
jurídico-políticas,
mormente
quando
emnº
2012
o Brasil celebrou
190 anos
de
da
Dívida
Ativa,
com
exceção
da
consulta
a
documentos
considerados
sigilosos
sua independência política.
pela CPI,
em de
especial,
documentos
contendo
dados
fiscais ou pessoais
A ideia
que o Direito
– e não
o Poder –,
o ordenamento
jurídico de
– eoutros
não a
Força
–, e a norma
e nãoterceiros
a Vontade
dopoderão
Soberanoter
–, acesso,
conformam
e modelam
o Estado
contribuintes,
aos –quais
não
sob pena
de violação
do
brasileiro
há
de
ser
compreendida
sob
esse
signo
histórico.
A
despeito
de
diversos
direito à privacidade e ao sigilo de dados, protegido pelo artigo 5º, incisos X e XII,
momentos
de ruptura
da ordem jurídica no País, é possível compreender a diferenda Constituição
Federal.
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
No que tange às notas taquigráficas das reuniões e depoimentos prestados
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
perante a CPI, nada obsta que sejam obtidas por cópia pelos advogados da Requerente,
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defipor se atratar
de “elementos
de prova
documentados”, para os fins da Súmula
niram
construção
de nosso Estado
de já
Direito.
Vinculante
nº 14. Oem
acesso
a outros
documentos,
daconstituição
verificação
As reflexões
torno
do que
poderíamoscontudo,
chamar dependerá
de particular
do
Estado
brasileiro
conduzem
premissas centrais: a) a
prévia
da sua
natureza,
sigilosaao
ou estabelecimento
não, pelas razõesde
já duas
expostas.
Lembramos que a extração de cópias é permitida, mediante pagamento do
respectivo custo e segundo o procedimento interno da Casa, com exceção de cópias
1
KELSEN,
Hans. Autobiografia
de Hans
Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
de
documentos
considerados
sigilosos.
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Observe-se,
ainda,
não
há possibilidade
de retirada do processo físico
Luiz Rodrigues
Júnior. 3. ed.
Rio deque
Janeiro:
Forense,
2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
para vistas
fora daHans.
Câmara
Municipal
brasileira.
In. KELSEN,
Op. cit.
P. XXXV. de São Paulo, o que poderia prejudicar o bom
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andamento dosstrabalhos
otiflnodaCCPI.
so erbos sacirótsiH-ocidíruJ satoN
Conclui-se, pois, pela possibilidade de se conceder acesso a elementos de
orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
prova já documentados nos autos, com exceção daqueles protegidos pelo sigilo,
lembrando-se que, a critério da CPI, no interesse da investigação, certas provas
ipoderão
loffoT sapermanecer
iD oinôtnA éem
soJ sigilo, total ou parcialmente, até determinado momento.
lIgualmente,
aredeF lanubéirT
o
m
e
r
od oprivilegiar
rtsiniM
possívelpuàS CPI
provisoriamente o sigilo das provas, em
certas circunstâncias, até final apuração dos fatos, em prol de certas garantias
constitucionais das pessoas investigadas (cf. Constituição Federal, art. 5º, LX; Código
de Processo Penal, art. 20; Lei Federal nº 12.527, dea18
mede
lbonovembro
rP od oãçade
co2011
loC .1– Lei de
Acesso à Informação, art. 23, VIII).
andamento,
do
aruP airoAlém
eT audisso,
s euq eas
cediligências
hnocer ,socem
fiárg
oibotua soticujo
rcse sconhecimento
ues me ,nesleKpor
snaparte
H
o
d rodivres lou
efi de
omterceiro
oc aicnêpossa
irepxecomprometer
aus ed ,adideameficácia
agral mdas
e ,einvestigações,
tnatluser é otiepodem
riD od
investigado
,ser
laidsubmetidas
nuM arreuG
ad ointerno,
ãçargafled
a sópa ser
etnde
emconhecimento
laicepse ,oragnexclusivamente
úH-ortsuA oirépdas
mI
ao Isigilo
devendo
rautoridades
odarepmi o envolvidas
rarossessa o(membros
a socirótsihdasoCPI,
tnemJuiz,
icetnPromotor
oca ed aterou
id eDelegado
trap uomde
ot oPolícia,
dnauq
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
a depender do caso).
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
1
omoc ,E Será
.”accaso
idírujde
edapreservação
dinu amu sade
nepsigilo
a etnetambém
metnerapquando
a are ,ocaaíCPI
rtsuativer
odatem
sE oseu
,la
poder
informações
decorrentes
de
quebra
de
sigilo
bancário,
fiscal
e
telefônico
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropo a somedas
vit
-pessoas
itlum e investigadas,
lanoicanitlumeste
odaúltimo
tsE eleuapenas
qa“ ,XXquanto
olucés aos
od adados
tsiruj edregistros
narg od atelefônicos,
div a erbos
sjáotque
iflnoac interceptação
odnetnoc ,apode
ruEconteúdo
à oçivres de
edn
arg uotserep comunicações
solucés sotnat telefônicas
rop euq ,ociestá
nté
conversas
-sujeita
itnedi àa cláusula
arap laer de
olereserva
dom o de
méjurisdição.
bmat are ,so
v
o
p
s
u
e
s
e
d
e
d
a
d
i
s
r
e
v
i
d
a
o
d
n
a
t
n
e
t
s
u
se
Conforme ensina ANTONIO SCARANCE
eFERNANDES,
,omitlú oa ainesses
roperbcasos
os es o
r
i
e
m
i
r
p
o
e
u
q
r
o
p
o
ã
n
s
a
m
,
o
t
i
e
r
i
d
e
o
d
a
t
s
E
e
r
t
n
e
o
ã
ç
a
cfi
o acesso aos dados sigilosos deve ser restrito aos membros
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
da CPI:
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
ed sona 091 uorbelec lisarB o 2102 me odnauq etnemrom ,sacitílop-ocidíruj seõçiut
“(...) as comissões têm meios compulsórios
.acitílop apara
icnêdondesempenho
epedni aus
podendo,
a oãn e – ocidíruj otnemade
nedsuas
ro o ,–atribuições,
redoP o oãn
e – otierdesde
iD o euque
q edcom
aiedisuficiente
A
odatsE o maledom e mamrmotivação
ofnoc ,– on
reboS od edatn
oVexistência
a oãn e – ademcausa
ron a eprovável,
,– açroF
e ademonstração
da
sosrevid ed otiepsed A .ocdecretar
irótsih oangquebra
is esse dos
bos sigilos
adidnebancário,
erpmoc refiscal
s ed áeh telefônico,
orielisarb
-nerefid a redneerpmoc leeste
víssoapenas
p é ,síaPquanto
on acid
írujdados
medroe aregistros
d arutpurtelefônicos,
ed sotnemnão
om
aos
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
importando em interceptação de comunicações telefônicas.
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
Os dados obtidos devem ficar resguardados pelo sigilo, só
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
podendo a.oComissão
tieriD ed oou
datqualquer
sE osson eum
d oãde
çuseus
rtsnomembros
c a marin
ou
no
oãçiutitsnoc ralucitrap ed rdivulgá-los
amahc som
aírrevelá-los
edop euqem
odsituações
onrot mexcepcionais,
e seõxefler scomo
A
a )a :siartnec sassimerp sarelatório
ud ed ofinal
tnemdos
iceltrabalhos
ebatse oaou
mem
ezucomunicação
dnoc orielisardestinada
b odatsE ao
od
Ministério Público.” (Processo Penal Constitucional, 7ª ed.,
São Paulo, RT, 2012, p. 249 – negritos acrescentados)
ohleoC oicángI ésoJ e saiD arieugoN leirbaG ed oãçudarT .nesleK snaH ed afiargoibotuA .snaH ,NESLEK 1
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
Nesse sentido, os seguintes
.27 .precedentes
p .2102 ,esneroFde
:orjurisprudência:
ienaJ ed oiR .de .3 .roinúJ seugirdoR ziuL
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
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“(...) somente sobre
têm direito
acesso aos dados sigilosos
Notas Jurídico-Históricas
osdeConflitos
recolhidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, neste
Federativos e Patrimonialismo
no Estado Brasileiro
caso, a autoridade, os senhores parlamentares membros
da Comissão, o ora impetrante e seu defensor, tocando
José Antônio Dias Toffoli
àqueles o inarredável dever jurídico-constitucional
de a
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
todo custo preservar-lhes o sigilo relativamente a outras
pessoas. É o que não escapa à doutrina: Na prática, o sigilo
não é transferido, já que os dados permanecem também com
a instituição financeira repassadora, que continua com a
1. Colocação do Problema
obrigação de manter segredo. Destarte, prefere-se as expressões
co-guarda
ou co-proteção reconhece
do sigilo que
(substantivo
Hans Kelsen, em seus
escritos autobiográficos,
sua Teoriacom
Purao
do Direito é resultante, em
larga medida,
de sua
experiência
como fiel servidor
do
prefixo),
significando
o dever
de manutenção
do segredo
Império Austro-Húngaro, por
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
parte de todo aquele que tenha acesso a dados
quando tomou parte direta
de acontecimentos
ao assessorar
o imperador
protegidos,
inclusive históricos
de parlamentares
integrantes
de
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
CPI, que devem respeitar e preservar o sigilo dos dados que
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoforam transferidos.
revelação
dejurídica”.
documentos
e do
1
E, como
al, o Estado austríaco, eralhes
aparentemente
apenasAuma
unidade
conteúdo
de
debates
ou
deliberações
sobre
os
quais
a lei
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
imponha
sigiloXX,
ou a“aquele
Comissão
hajamultinacional
resolvido ser secretos,
sobre a vida do grande jurista
do século
Estado
e multiétnico, que por tantos séculos
prestou grande acarreta-lhes
serviço à Europa,
contendo
por parlamentares,
a aplicação
deconflitos
pena de
e sustentando a diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a
identiresponsabilidade, por falta de decoro parlamentar,
nos
ficação entre Estado e direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao
último,
e
termos do regimento interno da respectiva Casa Legislativa. Na
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Câmara dos Deputados, a hipótese é de perda temporária do
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instido quando
mandato,
nos
termos
do artigo
246,190
inciso
III de
do
tuições jurídico-políticas, exercício
mormente
em
2012
o Brasil
celebrou
anos
RICD‘
(José
Vanderley
Bezerra
Alves,
Comissões
Parlamentares
sua independência política.
de Inquérito,
Sergio–,A.oFabris
Ed., 2004,
p. 392,–n.
3.1).”
A ideia de que o Direito
– e nãoPA,
o Poder
ordenamento
jurídico
e não
a
Força –, e a norma – e não (MS
a Vontade
do Soberano
–,Cezar
conformam
modelam
o Estado
24.882-MC,
rel. Min.
Peluso, edecisão
monocrática,
brasileiro há de ser compreendida
signo histórico.
despeito de– diversos
julgamentosobemesse
26-4-2004,
DJ de A30-4-2004
negritos
momentos de ruptura da ordem
jurídica
no
País,
é
possível
compreender
a diferenacrescentados)
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
“O pedido de devolução de documentos sigilosos (fiscais,
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
bancários e telefônicos) não é de ser deferido. Como já afirmei
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defino MS
24.882
(DJ de 30.4.2004), a CPI, como depositária fiel
niram a construção de nosso
Estado
de Direito.
de tais
não os podechamar
desvelarde
nem
revelar aconstituição
outrem, de
As reflexões em torno
do dados,
que poderíamos
particular
do Estado brasileiro conduzem
estabelecimento
de duas
centrais: a) ao
modoao
direto
nem indireto, em
sessãopremissas
pública, violando-lhes
segredo, que remanesce para todas as demais pessoas
estranhas aos fatos objeto da investigação. Encerrados,
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de
Hans Kelsen.
Traduçãose
de o
Gabriel
Nogueira
Dias o
e José
Coelho
porém,
os trabalhos,
impetrante
teme
usoIgnácio
abusivo
das
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
informações,
só
lhe
resta
providenciar,
junto
a
quem
hoje
as
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
deter, e, consequentemente, esteja obrigado a guardábrasileira. In. KELSEN, Hans. Op.possa
cit. P. XXXV.
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sotiflnolasC (muito
so erprovavelmente
bos saciróatsseção
iH-odeciarquivos
díruJ sdaatCasa
oN
Legislativa), o que entender de direito. É que, extinta a CPI, se
orielisarB odatextingue
sE ono o
msilainomirtaP e sovitaredeF
processo do mandado de segurança, sem que já nada
possa ser determinado ao órgão temporário, cujos atos foram
iloffoT saiD oinôtnA ésoJ impugnados” (MS 23.709-AgR, rel. min. Maurício Corrêa, DJ
laredeF lanubirT omerpuSde
od29-9-2000;
ortsiniM e MS n. 25081, rel. min. Joaquim Barbosa, DJ
de 6-6-2005).” (MS 25.966, rel. Min. Cezar Peluso, decisão
monocrática, julgamento em 25-8-2008, DJE de 2-9-2008 –
negritos acrescentados) amelborP od oãçacoloC .1
chamada
aruP airoAssim
eT aus sendo,
euq ececaso
hnochaja
er ,sodocumentos
cfiárgoibotua ssigilosos
otircse suna
es m
e ,nesleK“Pasta
snaH J” da
o
d roou
divmesmo
res lefi o
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Exmo. Sr.
Desembargador Relator,
Neves Amorim, do e
Notas
Jurídico-Históricas
sobre Dr.
os Conflitos
Tribunal de Justiça
do Estado de Sãono
Paulo
Federativos
e Patrimonialismo
Estado Brasileiro
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
José Antônio Dias Toffoli
Ministro do Supremo Tribunal Federal
Autos nº 2100835-06.2016.8.26.0000
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, EXMO.
VEREADOR ANTONIO DONATO, por seus procuradores ao final assinados, nos
autos da
demanda
indicada,
pela APAS
- ASSOCIAÇÃO
PAULISTA
Hans
Kelsen,acima
em seus
escritosproposta
autobiográficos,
reconhece
que sua Teoria
Pura
DE Direito
SUPERMERCADOS,
vem,
respeitosamente,
presença de como
Vossa fiel
Excelência,
do
é resultante, em
larga
medida, de suaà experiência
servidor em
do
Império
Austro-Húngaro,
especialmente após
a deflagração da I Guerra Mundial,
atenção ao
r. ofício nº 1592-O/2016-amp,
apresentar
quando tomou parte direta de acontecimentos históricos ao assessorar o imperador
Carlos. Ele
afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
INFORMAÇÕES
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoconsubstanciadas nas razões de fato e de direito que passa a aduzir.
al, o Estado austríaco, era aparentemente apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
sobre a vida do grande jurista do século XX, “aquele Estado multinacional e multiétnico, que por tantos séculos prestou grande serviço à Europa, contendo conflitos
e sustentando
a diversidade de seus povos, era também o modelo real para a identi1. Síntese
ficação entre Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
sim porque
o último
primeiro”.2
Trata-se
de daria
Ação substância
Direta de aoInconstitucionalidade
proposta pela APAS
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas insti– Associação Paulista de Supermercados, tendo por objeto a Lei do Município de
tuições jurídico-políticas, mormente quando em 2012 o Brasil celebrou 190 anos de
São independência
Paulo nº 16.312/2015,
sua
política.que “dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de uma
brigadaAprofissional,
por– bombeiros
civis,–,nos
estabelecimentos
que menciona,
ideia de quecomposta
o Direito
e não o Poder
o ordenamento
jurídico
– e não ae
dá outras
a qual
entrou do
emSoberano
vigor 180–,(cento
e oitenta)
dias contados
da
Força
–, e providências”,
a norma – e não
a Vontade
conformam
e modelam
o Estado
brasileiro
hápublicação,
de ser compreendida
sob esse signo histórico. A despeito de diversos
data de sua
isto é, em 18/05/2016.
momentos
detanto,
ruptura
da ordem
jurídica
País, é possível
compreender
diferenPara
invocou
o Autor
que no
a legislação
em questão
viola os aarts.
111,
ciação
específica
do
Brasil,
em
relação
a
outras
nações
de
idêntica
colonização,
ea
144 e 275 da Constituição Estadual, uma vez que contraria os princípios da livre
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
iniciativa, da proporcionalidade e da razoabilidade; e, ainda, disciplina matéria
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defirelativa a segurança pública, de competência legislativa do Estado.
niram a construção de nosso Estado de Direito.
liminar em
pleiteada
para chamar
suspender
a eficácia constituição
da Lei até
AsAreflexões
torno restou
do quedeferida
poderíamos
de particular
julgamento
definitivo.
O Prefeito
do Município dedeSão
Paulo
opôs Agravo
contra
do
Estado brasileiro
conduzem
ao estabelecimento
duas
premissas
centrais:
a) a
referida decisão, o qual ainda não foi julgado.
Ocorre que, conforme será demonstrado a seguir, a pretensão do Autor não
1
KELSEN, acolhimento.
Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
merece

1. Colocação do Problema

Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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2. Preliminarmente:
sotiflnoC
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M
depreende-se que a Associação autora
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nemom
Carta
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Sendo assim, há de se concluir que não.Vhá
na
demanda
nenhum
XXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEK .parâmetro
nI .arielisarb
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inserto naJurídico-Históricas
Constituição Estadual capaz sobre
de ensejar
de competência dos
Notas
oso controle
Conflitos
Tribunais Estaduais, sob pena de se consentir na usurpação de competência
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
exclusiva e constitucionalmente atribuída à Suprema Corte.
Nesse sentido, o teor dos artigos 111 ou 1441 da Constituição Bandeirante
José
Antônio
Toffoli
não é parâmetro adequado ao controle aqui pretendido. Data
venia,
merasDias
referências
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
à observância de princípios estabelecidos na Constituição Federal não se mostram
suficientes a embasar grave violação de competência da mais alta Corte do país,
única apta a dar a última palavra acerca da Lei Maior.
assim não do
poderia
deixar de ser. Relembre-se que o inciso XI do artigo 74 da
1. EColocação
Problema
Constituição Estadual foi declarado inconstitucional pelo E. Supremo Tribunal.
Afinal,Hans
ao prever
possibilidade
deautobiográficos,
julgamento pelo
Tribunalque
de sua
Justiça
dePura
São
Kelsen,a em
seus escritos
reconhece
Teoria
do
Direito
é resultante,de
eminconstitucionalidade
larga medida, de suade
experiência
como fiel servidor
do
Paulo
de representação
lei ou ato normativo
municipal,
Império
Austro-Húngaro,
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
contestados em face da Constituição Federal, feriu de morte a competência imposta
quando
tomou
direta
deMagna:
acontecimentos históricos ao assessorar o imperador
pelo artigo
102,parte
§1º, da
Carta
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoDIRETAapenas
DE uma
INCONSTITUCIONALIDADE.
al, o Estado austríaco, eraAÇÃO
aparentemente
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DO
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mas
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primeiro
se
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e
PROCEDÊNCIA. É pacífica a jurisprudência do Supremo
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Tribunal Federal, antes e depois de 1988, no sentido de
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instinão cabe
a tribunais
justiça
estaduais
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tuições jurídico-políticas, que
mormente
quando
em 2012 de
o Brasil
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190 anos
de
o
controle
de
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– e nãomunicipais
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ordenamento
jurídico – federal.
e não a
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–, conformam do
e modelam
Estado
Inconstitucionalidade
art. 74,o XI,
da
brasileiro há de ser compreendida
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signo
histórico.
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despeito
de
diversos
Constituição do Estado de São Paulo. Pedido julgado
momentos de ruptura da ordem
jurídica
no347,
País,
é possívelMin.
compreender
a diferenprocedente.
(ADI
Relator(a):
JOAQUIM BARBOSA,
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2006, DJ 20-10-2006 PPgrandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
00048 EMENT VOL-02252-01 PP-00008 RTJ VOL-00200-02
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defiPP-00636
v. 28, n. 336, 2006, p. 12-16 RT v. 96, n.
niram a construção de nosso
EstadoLEXSTF
de Direito.
856,do
2007,
95-97)
As reflexões em torno
quep.poderíamos
chamar de particular constituição
do Estado brasileiro conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a
Cite-se, ainda, entendimento da E. Corte especificamente quanto à
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
1
Luiz
Rodrigues
Júnior.
3. ed. Rio
de autonomia
Janeiro: Forense,
2012.
p. 72. administrativa e financeira se auto-orArtigo
144 - Os
Municípios,
com
política,
legislativa,
2
DIAS TOFFOLI,
Antônio;
RODRIGUES
JÚNIOR,
Otávio Luiz.
introdutório
edição
ganizarão
por Lei José
Orgânica,
atendidos
os princípios
estabelecidos
naEstudo
Constituição
Federalà eterceira
nesta Constibrasileira.
In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
tuição.
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orielisarB odatsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
representações de inconstitucionalidade julgadas pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo:
iloffoT saiD oinôtnA ésoJ
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(...) De início,
cumpre
que o controle de
Notas Jurídico-Históricas
sobre
ossalientar
Conflitos
constitucionalidade das normas Municipais só pode
Federativos e Patrimonialismo
no Estado Brasileiro
ser feito, por este E. Tribunal de Justiça, tendo como
parâmetro o texto da Constituição do estado de são
José
Antônio
Diaspossível
Toffoli
Paulo (art. 74, inciso VI, CE).
Daí
não ser
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
pronunciamento desta Corte de Justiça quanto à
contrariedade da lei objeto da presente ação frente a
dispositivos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do
Município. (TJSP – Ação Direta de Inconstitucionalidade
1. Colocação do Problema
nº 170.827-0/0-00 – Rel. Des. DEBATIN CARDOSO – j.
04.03.2009
- destaque nosso)
Hans Kelsen, em seus
escritos autobiográficos,
reconhece que sua Teoria Pura
do Direito é resultante, em larga medida, de sua experiência como fiel servidor do
Império Igualmente,
Austro-Húngaro,
especialmente
após a deflagração
da Itambém
Guerra invocado
Mundial,
Bandeirante,
o artigo
2752 da Constituição
quando
tomou
parte
direta
de
acontecimentos
históricos
ao
assessorar
o
imperador
pelo Autor, resume dever do Estado do Estado de São Paulo em promover a defesa
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
do consumidor, não tratando de qualquer regra de competência legislativa.
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoAdemais,
frise-se
que aera
legislação
impugnada
atende
o dever1 de
zelar
E, como
al,
o Estado
austríaco,
aparentemente
apenas
umaplenamente
unidade jurídica”.
pela
proteção
do
consumidor,
inclusive
no
aspecto
de
sua
segurança.
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
A alegada
usurpação
competência
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para legislar
sobre segurança
sobre a vida
do grande
juristadedo
século XX, “aquele
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multinacional
e multiétnico,
por tantos
séculos prestoupelo
grande
serviço
à Europa,
contendoinserto
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em qualquer
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eConstituição
sustentandodo
a diversidade
de
seus
povos,
era
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o
modelo
real
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a
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ficação entre
Estado e direito,
masos
não
porque o primeiro
se sobreporia
ao último,
e
Comprovado,
pois, que
fundamentos
apresentados
na petição
inicial,
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de São Paulo nº 16.312/2015,
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instinão tratam
de competência
legislativa
e ainda
referem
a princípios
insertos
tuições
jurídico-políticas,
mormente
quando
emse
2012
o Brasil
celebrou 190
anos na
de
Constituição
Federal,
conclui-se
que
pela
falta
de
interesse
processual
do
Autor,
sua independência política.
vez que
demanda
a previsão
constitucional
para manejo
A aideia
de queproposta
o Direitonão
– e satisfaz
não o Poder
–, o ordenamento
jurídico
– e nãoda
a
Força
–, e a norma
– e não a Vontade do
–, conformam
e modelamEstadual,
o Estado
ação direta
de inconstitucionalidade
deSoberano
lei municipal
face à Constituição
brasileiro
háartigo
de ser125,
compreendida
sob esse signo
histórico.
despeitoo de
diversos
contida no
§ 2º, da Constituição
Federal,
sendoAvedado
confronto
momentos
de
ruptura
da
ordem
jurídica
no
País,
é
possível
compreender
a
diferendireto de lei municipal com a Carta Magna.
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
Saliente-se, ainda, que tenta o Autor fazer outras confrontações diretas
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
com normas infraconstitucionais estaduais e normas técnicas, notadamente o
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defiDecreto
Estadual n.de56.819/11,
Instrução
Técnica n. 17 do Corpo de Bombeiros
niram
a construção
nosso Estado
de Direito.
da Polícia
Militar do
e Norma
Brasileira
14.608/ABNT,
o que
As reflexões
emEstado
torno de
doSão
quePaulo
poderíamos
chamar
de particular
constituição
do
Estadonão
brasileiro
conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a
também
é possível.

2
1
Artigo 275
- O Autobiografia
Estado promoverá
a defesa
do consumidor
adoção de
política
governamental
KELSEN,
Hans.
de Hans
Kelsen.
Tradução de mediante
Gabriel Nogueira
Dias
e José Ignácio
Coelho
própria eNeto.
de medidas
de orientação
e fiscalização,
definidas
em lei. de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Mendes
Introdução
de Mathias
Jestaedt. Estudo
introdutório
Luiz
Rodrigues
3. ed. Rio
de Janeiro:
Forense,
2012.dos
p. 72.
Parágrafo
únicoJúnior.
- A lei definirá
também
os direitos
básicos
consumidores e os mecanismos de estímulo
2
TOFFOLI, José
JÚNIOR,
Otávio
Luiz. Estudo
introdutório
à terceira
edição
à DIAS
auto-organização
da Antônio;
defesa do RODRIGUES
consumidor, de
assistência
judiciária
e policial
especializada
e de controle
brasileira.
In. dos
KELSEN,
Hans.
Op. cit. P. XXXV.
de qualidade
serviços
públicos.
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Da ilegitimidade processual
ativaos
por
ausência de pertinência
Notas2.2.
Jurídico-Históricas
sobre
Conflitos
temática, por falta de homogeneidade na representatividade da
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
Associação e por representação parcial das categorias afetadas pela
legislação atacada
José Antônio Dias Toffoli
Ministro
do
Supremo
Tribunal
É dever salientar que o Autor não dispõe de legitimidade
ativa Federal
para a
propositura da presente ação de controle direto de constitucionalidade sob três
aspectos.
efeito,do
o artigo
90, V, da Constituição Estadual, em sintonia com o
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a propor
ação
diretaem
de seus
inconstitucionalidade
de lei reconhece
ou ato normativo
ou
Hans
Kelsen,
escritos autobiográficos,
que sua estadual
Teoria Pura
do
Direito “as
é resultante,
larga medida,
de suadeexperiência
como fiel
do
municipal
entidadesem
sindicais
ou de classe,
atuação estadual
ou servidor
municipal,
Império
Austro-Húngaro,
especialmente
após a deflagração da I Guerra Mundial,
demonstrando
seu interesse
jurídico no caso”.
quando tomou
parte
direta
de
acontecimentos
ao assessorar
o imperador
Primeiramente, insta salientar que ohistóricos
Autor representa
supermercados
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
do Estado de São Paulo. Em seu Estatuto, no artigo 3º, parágrafo único, “a”,
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoconceitua
como
associados
efetivos os estabelecimentos
de “distribuição
1 gêneros
E, como
al,
o Estado
austríaco,
era aparentemente
apenas uma unidade
jurídica”.de
alimentícios”.
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
Ocorre
que ajurista
legislação
impugnada
dirige-se,
dentre outros,
aos
sobre a vida
do grande
do século
XX, “aquele
Estado multinacional
e multiétnico,
que por tantos
prestou
serviço
à Europa,
contendo conflitos
hipermercados.
Em séculos
seu artigo
2º, grande
§1º, III,
conceitua
hipermercado
como
e“supermercado
sustentando a diversidade
seusdos
povos,
era também
o modelo
real para
a identigrande que,de
além
produtos
tradicionais,
venda
outros
como
ficação
entre
Estado
e
direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao
último,
e
eletrodomésticos e roupas”.
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Como se vê, o conceito da lei atacada não se coaduna com o conceito dos
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiestabelecimentos
representados
pela quando
Associação
nos termos
do 190
seu anos
próprio
tuições
jurídico-políticas,
mormente
em autora,
2012 o Brasil
celebrou
de
estatuto.
sua independência política.
temática
para o
A Sendo
ideia deassim,
que ofalta-lhe
Direito – ae necessária
não o Poderpertinência
–, o ordenamento
jurídico
– eregular
não a
Força
–, e da
a norma
– e não outorgada
a Vontade do
Soberano
–, conformam
e modelam
o Estado
exercício
legitimidade
pelo
artigo 90,
V, da Constituição
do Estado
de
brasileiro
há
de
ser
compreendida
sob
esse
signo
histórico.
A
despeito
de
diversos
São Paulo.
momentos
ruptura
jurídica
noAssociação
País, é possível
compreender
diferenPorde
outro
lado,da
noordem
Estatuto
Social da
demandante
(art. 3º,aparágrafo
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
único) observa-se que são permitidos em seu quadro: como associados colaboradores,
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
empresas comerciais, industriais e de prestação de serviços que mantenham
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defitransações
com supermercados;
como
associados honorários, pessoas (físicas) que
niram
a construção
de nosso Estado
de Direito.
tenham
destacado
por
serviços
prestados
ao setor
de supermercados.
Assereflexões
em
torno
do que
poderíamos
chamar
de particular constituição
do EstadoNo
brasileiro
conduzem
aoainda,
estabelecimento
duas
premissas
centrais:
a) a
artigo 2º,
alínea “j”,
refere comode
um
de seus
objetivos
“defender,
amparar, orientar e coligar os interesses comuns de seus associados”.
Assim, não dispõe a Associação autora de homogeneidade em sua composição
1
KELSEN,
Hans.
Autobiografia
de Hanscircunstância
Kelsen. Traduçãotambém
de Gabrielimprescindível
Nogueira Dias e José
Ignácio Coelho
e, assim, em sua
representativa,
à legitimidade
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
paraRodrigues
propor Júnior.
ação direta
dedeinconstitucionalidade.
Luiz
3. ed. Rio
Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
Ora,
parece
claro
que
se a Associação autora permite como associados
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
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ed oãçudarTde
.nedireito
sleK snaH
ed afiargoque
ibotureúnam,
A .snaH ,NEcomo
SLEK 1
privado,
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mente em função
do hibridismo
dessa composição - como
Notas Jurídico-Históricas
sobre
os Conflitos
instituições de classe, cuja noção conceitual reclama a
Federativos e Patrimonialismo
no Estado Brasileiro
participação, nelas, dos próprios indivíduos integrantes
de determinada categoria, e não apenas das entidades
José AntônioPrecedentes.
Dias Toffoli
privadas constituídas para representá-los.
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
- Entidades internacionais, que possuam uma Seção
Brasileira domiciliada em território nacional, incumbida
de representá-las no Brasil, não se qualificam, para os
efeitos do art. 103 da Constituição, como instituições de
1. Colocação do Problema
classe. A composição heterogênea de associação que reúna,
em função
de explícita
previsão que
estatutária,
Hans Kelsen, em seus
escritos
autobiográficos,
reconhece
sua TeoriapessoPura
do Direito é resultante, em
medida,a de
sua experiência
como distintas,
fiel servidor
do
aslarga
vinculadas
categorias
radicalmente
atua
Império Austro-Húngaro, como
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
elemento descaracterizador da sua representativiquando tomou parte direta
de acontecimentos
históricos
ao assessorar o como
imperador
dade.
Não se configuram,
em consequência,
entiCarlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
dades de classe aquelas instituições que são integradas
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessomembros vinculados
a estratos
sociais,
profissionais
1
E, como
al, o Estado austríaco, erapor
aparentemente
apenas uma
unidade
jurídica”.
ou
econômicos
diversificados,
cujos
objetivos,
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiroindividuromance
almente
considerados,
revelam-se
contrastantes. eFalta
a
sobre a vida do grande jurista
do século
XX, “aquele
Estado multinacional
multiétnico, que por tantos séculos
grande
serviço à Europa,
contendo
essasprestou
entidades,
na realidade,
a presença
de umconflitos
elemene sustentando a diversidade
seus povos,
também
modelo real
para a identito de
unificador
que,era
fundado
nao essencial
homogeneidade,
ficação entre Estado e direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
e
comunhão e identidade de valores, constituiao
o último,
fator nesim porque o último daria substância ao primeiro”.2
cessário de conexão, apto a identificar os associados que
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas insticompõem
como em
membros
efetivamente
tuições jurídico-políticas, as
mormente
quando
2012 o Brasil
celebroupertencentes
190 anos de
a
uma
determinada
classe.
A
jurisprudência
do Supresua independência política.
mo Tribunal
consignado, jurídico
no que –concerne
A ideia de que o Direito
– e não oFederal
Poder –,tem
o ordenamento
e não a
Força –, e a norma – e não ao
a Vontade
doda
Soberano
–, conformam
e modelam
o Estado
requisito
espacialidade,
que o caráter
nacional
da
brasileiro há de ser compreendida
sob
esse
signo
histórico.
A
despeito
de
diversos
entidade de classe não decorre de mera declaração formomentos de ruptura da ordem
jurídica no País, em
é possível
compreender
a diferenmal, consubstanciada
seus estatutos
ou atos
consticiação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
tutivos. Essa particular característica de índole espacial
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
pressupõe, além da atuação transregional da instituição,
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defia existência
associados ou membros em pelo menos
niram a construção de nosso
Estado de de
Direito.
novedoEstados
da Federação.
Trata-se
de critério
objetiAs reflexões em torno
que poderíamos
chamar
de particular
constituição
do Estado brasileiro conduzem
ao estabelecimento
duas premissas
centrais: a)
a
vo, fundado
na aplicaçãode
analógica
da Lei Orgânica
dos
Partidos Políticos, que supõe, ordinariamente atividades
econômicas ou profissionais amplamente disseminadas
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de
Kelsen. Tradução
de Gabriel
NogueiraADIN-386.
Dias e José Ignácio Coelho
noHans
território
nacional.
Precedente:

Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
entendimento, este E. Tribunal assim já decidiu:
brasileira. In.Partilhando
KELSEN, Hans.do
Op.mesmo
cit. P. XXXV.
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se não bastasse o fato de constituir
heterogênea, que não
NotasAssim,
Jurídico-Históricas
sobreuma
osassociação
Conflitos
representa somente o segmento dos supermercados e tampouco o de hipermercados,
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
ainda não representa, de qualquer forma, todos os demais estabelecimentos do
município afetados pela Lei em comento, o que também retira sua legitimidade
José
Antônio Dias Toffoli
para ofertar a representação de constitucionalidade contra
a Lei.
Ministro
do
Supremo
Tribunal Federal
Nesse diapasão a E. Suprema Corte tem entendimento pacificado:
“A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais
(ANAMAGES) não tem legitimidade para propor ação
1. Colocação do Problema
direta de inconstitucionalidade contra norma de interesse
de escritos
toda aautobiográficos,
magistratura. reconhece
É legítima,
todavia,
para
a
Hans Kelsen, em seus
que
sua Teoria
Pura
do Direito é resultante, em
larga medida,
de suadireta
experiência
fielde
servidor
do
propositura
de ação
contracomo
norma
interesse
Império Austro-Húngaro, da
especialmente
após
deflagração daEstado-membro
I Guerra Mundial,
magistratura
dea determinado
da
quando tomou parte direta
de
acontecimentos
históricos
ao
assessorar
o imperador
Federação.” (ADI 4.462-MC, rel. min. Cármen
Lúcia,
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
julgamento em 29-6-2011, Plenário, DJE de 16-11-2011.)
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoal, o Estado austríaco, era aparentemente apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
E. Tribunaldeassim
quanto
à necessidade
de representação
tivemos Este
a oportunidade
realçardecidiu
no estudo
introdutório
a esse verdadeiro
romance
homogênea
total
dos interesses
pela
lei impugnada
em representação
de
sobre
a vida edo
grande
jurista do atingidos
século XX,
“aquele
Estado multinacional
e multiétnico,
que por tantos séculos prestou grande serviço à Europa, contendo conflitos
constitucionalidade:
e sustentando a diversidade de seus povos, era também o modelo real para a identificação entre Estado e direito,
porque
o primeiro
sobreporiaBrasileira
ao último,de
e
I – mas
Açãonão
direta
ajuizada
pelase Câmara
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Comércio Eletrônico objetivando a inconstitucionalidade
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiLei estadual
Impossibilidade.
tuições jurídico-políticas, da
mormente
quando emnº
201213.747/09.
o Brasil celebrou
190 anos de
Ilegitimidade
ativa
‘ad
causam’
e
impossibilidade
sua independência política.
jurídica
A ideia de que o Direito
– e do
nãopedido.
o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
Força –, e a norma – e não II
a Vontade
do Soberano
–, conformam
e modelam
o Estado
– Legitimidade
e composição
heterogênea.
A requerente
brasileiro há de ser compreendida
sob
esse
signo
histórico.
A
despeito
de
diversos
é uma associação que pode ser composta por associados
momentos de ruptura da ordem
jurídica
no
País,
é
possível
compreender
a
diferende naturezas diversas: pessoas físicas, associações,
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
instituições, firmas individuais, companhias, sociedades
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
simples ou empresárias ou qualquer outro tipo de entidade,
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre definacionais
e estrangeiras,
interessadas em incrementar
niram a construção de nosso
Estado de
Direito.
o comércio
eletrônico. Os
sóciosdeda
demandante
têm
As reflexões em torno
do que poderíamos
chamar
particular
constituição
do Estado brasileiro conduzem
ao estabelecimento
premissas
centrais:
a) a
finalidades
profissionaisdee duas
econômicas
bem
distintas,
fazendo parte de seu quadro associativo entidades sem
fins lucrativos (Associação dos Registradores de Pessoas
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de
Hans Kelsen.
de Gabriel
Nogueira Diasdos
e José
Ignácio Coelho
Naturais
de Tradução
São Paulo
e Associação
Registradores
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
de 2012.
São p.
Paulo),
pessoas jurídicas de direito
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio Imobiliários
de Janeiro: Forense,
72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
(Caixa Econômica Federal e Empresa Brasileira
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op.público
cit. P. XXXV.
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oc ralucique
trap oedPresidente
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se encontra
ali o nome de Carlos Roberto
Corrêa Ferreira,
o que leva a crer que não
Notas
Jurídico-Históricas
sobre
os Conflitos
se trata de diretor da Associação.
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
Sendo assim, nos termos do Estatuto do próprio Autor, o outorgante da
procuração ad judicia que instrui a presente, em verdade, não dispõe de poderes
Antônio Dias
Toffoli
válidos para tê-lo feito, o que faz exsurgir a irregularidade daJosé
representação
processual
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
ora alegada.
O artigo 75, VIII, do Novo Código de Processo Civil estabelece que a pessoa
jurídica será representada, ativa e passivamente, em juízo, por quem os respectivos
atos constitutivos
ou, não havendo essa designação, por seus diretores.
1. Colocaçãodesignarem
do Problema
Não havendo tal comprovação nos autos, ausente está necessário pressuposto
processual,
rigor
extinção
do feito nos reconhece
termos doque
artigo
IV,Pura
do
Hans sendo
Kelsen,deem
seusaescritos
autobiográficos,
sua 485,
Teoria
do
Direito
é resultante,
emCivil.
larga medida, de sua experiência como fiel servidor do
Novo
Código
de Processo
Império Austro-Húngaro, especialmente após a deflagração da I Guerra Mundial,
quando tomou parte direta de acontecimentos históricos ao assessorar o imperador
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
3. Da constitucionalidade da legislação impugnada
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoal, o Estado austríaco, era aparentemente apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
Autor alega, resumidamente,
que aintrodutório
Lei Municipal
n. 16.312/2015
afronta
tivemos O
a oportunidade
de realçar no estudo
a esse
verdadeiro romance
a garantia
constitucional
da livre
iniciativa,
obrigação
manifestamente
sobre
a vida
do grande jurista
do século
XX, instituindo
“aquele Estado
multinacional
e multiétnico,
que por tantos
séculosde
prestou
grandeconcreta
serviço àque
Europa,
contendo
conflitos
desproporcional
e desprovida
necessidade
justifique
o ônus
por ela
eimposto;
sustentando
a
diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a
identique há rigoroso regulamento de segurança contra incêndio em edificações
ficação entre Estado e direito, mas não porque o primeiro se sobreporia ao último, e
e áreas de risco (Decreto Estadual n. 56.819/11 e Instrução Técnica n. 17 do Corpo
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; que o Município já exige
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instio Auto de
Vistoria do Corpo
de Bombeiros
São
Paulo
para celebrou
emissão de
Alvará
de
tuições
jurídico-políticas,
mormente
quandodeem
2012
o Brasil
190
anos de
Funcionamento;
e
que,
assim,
a
Lei
atacada
viola
o
disposto
nos
artigos
111,
144
e
sua independência política.
275 daAConstituição
ideia de quePaulista.
o Direito – e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
Força –, eOcorre
a norma
– erazão
não anão
Vontade
do Soberano
–, conformam
e modelam
que
lhe assiste,
conforme
se demonstrará
a seguir.o Estado
brasileiro há de ser compreendida sob esse signo histórico. A despeito de diversos
momentos de ruptura da ordem jurídica no País, é possível compreender a diferenciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
3.1. Da competência municipal legislativa – segurança do consumidor
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defiO Autor alega
que o Estado
Município
não possui competência para legislar sobre
niram a construção
de nosso
de Direito.
segurança
pública,em
razão
pela
edição da Lei
Municipal
n. 16.312/15
teria
As reflexões
torno
doqual
que apoderíamos
chamar
de particular
constituição
do
Estado competência
brasileiro conduzem
ao do
estabelecimento
de duas premissas centrais: a) a
usurpado
legislativa
Estado.
Ocorre que a legislação impugnada não trata de matéria atinente à segurança
pública, visto que não cria ou altera qualquer atribuição do Corpo de Bombeiros da
1
KELSEN,Militar
Hans. Autobiografia
Kelsen. eTradução
de Gabriel
Nogueiraao
Dias
e José Ignácio Coelho
Polícia
do Estado de
de Hans
São Paulo
tampouco
a transfere
particular.
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Luiz Rodrigues
3. ed.trata
Rio de da
Janeiro:
Forense, do
2012.
p. 72.
Em Júnior.
verdade,
proteção
consumidor,
notadamente sobre sua
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
segurança
em
ambientes
com
grandes
aglomerados
de
pessoas,
como no caso dos
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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desta Corte.
.27 .p .2102 ,esneroF :orienaJ ed oiR .de .3 .roinúJ seugirdoR ziuL
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
3. Agências bancárias.
.VXXX .Instalação
P .tic .pO .snaHde
,NESbebedouros
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sanitários. Competência
legislativa
municipal. Interesse
Notas Jurídico-Históricas
sobre os
Conflitos
local. Precedentes.
Federativos e Patrimonialismo
no Estado Brasileiro
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE
418.492-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
José Antônio Dias Toffoli
Turma).
Ministro do Supremo Tribunal Federal
E, como se não bastasse ser a matéria de interesse local, há de se ressaltar que,
em se tratando de normas produzidas no interesse da defesa da vida, da saúde, da
integridade
física e do
da Problema
segurança dos consumidores/frequentadores de locais de
1. Colocação
grande concentração de pessoas na capital paulista, como os hipermercados, socorre
ao Município
a competência
legislativa
para “suplementar
a legislação
federal
Hans Kelsen,
em seus escritos
autobiográficos,
reconhece
que sua Teoria
Purae
do
Direitonoé que
resultante,
emnos
larga
medida,
de sua
fiel servidor
do
estadual
couber”,
termos
do artigo
30,experiência
inciso II, dacomo
Constituição
Federal.
Império Nesse
Austro-Húngaro,
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
sentido, tem-se, como o próprio Autor assevera, a existência da Lei
quando
tomou parte
direta
de acontecimentos
históricos
ao assessorar
o imperador
Complementar
Estadual
n. 1.257/15
(Código Estadual
de Proteção
contra
Incêndios
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
e Emergências), Decreto Estadual n. 56.819/11 (juntado às fls. 91/133), Instrução
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoTécnica
do Corpo
de Bombeiros
da Polícia
Militar
do unidade
Estado de
São Paulo
n. 17
1
E, como
al,
o Estado
austríaco,
era aparentemente
apenas
uma
jurídica”.
(juntada
às
fls.
53/90)
e
Norma
Brasileira
da
ABNT
n.
14.608.
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
Conforme
se demonstrará
no tópico
a seguir,Estado
a Lei Municipal
n. 16.312/15
sobre a vida
do grande
jurista do século
XX, “aquele
multinacional
e multiétnico,
que por
tantos séculos
prestou grande
serviço àcuidando
Europa, contendo
coaduna-se
perfeitamente
às legislações
já existentes,
em algunsconflitos
pontos
eapenas
sustentando
a
diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a
identide ampliar a proteção dos consumidores nos estabelecimentos de grande
ficação
entre
Estado
e
direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao
último,
e
concentração e circulação de pessoas.
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Cite-se, nesse sentido, importante precedente deste E. Tribunal, no qual se
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instideclaroujurídico-políticas,
constitucional leimormente
deste Município
que
de ambulatório
tuições
quando
emexigia
2012aoimplantação
Brasil celebrou
190 anos de
médico
e
serviço
de
pronto-socorro
nos
shopping
centers
aqui
instalados:
sua independência política.
A ideia de que o Direito – e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
Força –, e a norma – e não Ação
a Vontade
dodeSoberano
–, conformam eLei
modelam
o Estado
Direta
Inconstitucionalidade.
n° 10.947/1991,
brasileiro há de ser compreendida
sob
esse
signo
histórico.
A
despeito
de
diversos
da Lei n° 11.649/1994 e do Decreto n° 29.728/1991,
que
momentos de ruptura da ordem
jurídica
no
País,
é
possível
compreender
a
diferenobrigam os shopping centers a implantarem em
suas
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
dependências ambulatório médico ou serviço de prontograndeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
socorro. Poder de polícia exercido pela Administração
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defiMunicipal
área de grande contingente humano
niram a construção de nosso
Estado deem
Direito.
visando
preservar
a integridade
e a constituição
saúde dos
As reflexões em torno
do que
poderíamos
chamar defísica
particular
do Estado brasileiro conduzem
ao estabelecimento
de duas
centrais:
a) a
frequentadores
e usuários
dospremissas
shoppings.
Centros
comerciais que também expõe a risco os frequentadores.
Inexistência de vício de iniciativa e de ofensa ao princípio
1
KELSEN, Hans. Autobiografia de
Hans Kelsen.
Tradução
de Gabriel
Nogueira Dias
José Ignácio
Coelho
separação
dos
poderes.
Inteligência
doe art.
1º, III,
da
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Constituição
da
República
e
do
art.
220
da
Constituição
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op.do
cit. Estado.
P. XXXV. Ação improcedente, inconstitucionalidade
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Des. Cauduro Padin, j. 15.01.2014)
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Destarte, não deve prevalecer a alegação de inexistência de competência
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loffoT saiDmunicipal.
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laredeF lanubirT omerpuS od ortsiniM
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existente – suplementação para maior proteção
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pelo Autor,
dispõe sobre a Brigada de Incêndio
temConflitos
como objetivo “estabelecer
Notas
Jurídico-Históricas
sobre eos
as condições mínimas para a composição, formação, implantação, treinamento e
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
reciclagem da brigada de incêndio e os requisitos mínimos para o dimensionamento
da quantidade de bombeiro civil, para atuação em edificações e áreas de risco
José
Antôniode
Dias
Toffoli
no Estado de São Paulo, na prevenção e no combate ao
princípio
incêndio,
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
abandono de área e primeiros socorros, visando em caso de sinistro, proteger a
vida e o patrimônio, reduzir os danos ao meio ambiente, até a chegada do socorro
especializado, momento em que poderá atuar no apoio”.
mesma Instrução
Técnica estabelece que suas regras têm aplicação a todas
1. AColocação
do Problema
as edificações ou áreas de risco, conforme o Decreto Estadual n. 56.819/11 Regulamento
de Segurança
Incêndio
das edificações
e áreas
de sua
risco
do Estado
Hans Kelsen,
em seuscontra
escritos
autobiográficos,
reconhece
que
Teoria
Pura
do
Direito
é resultante, em larga medida, de sua experiência como fiel servidor do
de São
Paulo.
Império Por
Austro-Húngaro,
especialmente
após
a deflagração
Guerra
Mundial,
seu turno, o Decreto
Estadual
n. 56.819/11
trazda
emI seu
Anexo
“A” a
quando
tomou
parte
direta
de
acontecimentos
históricos
ao
assessorar
o
imperador
composição mínima da Brigada de Incêndio em cada tipo de estabelecimento,
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
sendo certo que os supermercados estão inseridos na categoria C-2, nos termos da
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessoTabela
1, sendo
exigidaera
brigada
civil para os
que contenham
área
superior1 E,
a 750m²
como
al,
o Estado
austríaco,
aparentemente
apenas
uma unidade
jurídica”.
ou
altura
superior
a
12m,
não
havendo
qualquer
nota
que
permita
substituições
ou
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
isenção
de sua
ao contrário
do XX,
que consta
petição
inicial. Ao contrário,
sobre
a vida
dopresença,
grande jurista
do século
“aqueledaEstado
multinacional
e multiétnico,
que por
tantos
séculos
grande
serviço
à Europa,
contendo
conflitos
o item 5.11.4
citado
pelo
Autorprestou
exige, tal
e qual
a Legislação
Municipal
atacada
na
epresente
sustentando
a
diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a
identidemanda, a presença de, no mínimo, bombeiros civis no estabelecimento.
ficação entre
Estado
e direito,
mas não porque
o primeiron.se16.312/15
sobreporianão
ao último,
e
Como
se pode
ver, Excelências,
a Lei Municipal
contraria
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
a legislação estadual existente sobre a segurança privada contra incêndios e
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instiemergências
(brigadas e bombeiros
e, ainda,
a complementa,
na 190
medida
tuições
jurídico-políticas,
mormentecivis)
quando
em 2012
o Brasil celebrou
anosem
de
que
amplia
a
segurança
dos
consumidores
e
usuários
dos
estabelecimentos
de
sua independência política.
grandeAaglomeração
pessoas
as razoáveis
justificativas
ideia de que odeDireito
– enela
nãoarrolados,
o Poder –,conforme
o ordenamento
jurídico
– e não a
Força
–, e a norma
– eedição
não a eVontade
do melhor
Soberano
–, conformam
e modelam
que embasaram
sua
que serão
explanadas
no item
a seguir.o Estado
brasileiroAssim,
há dehá
serde
compreendida
soba esse
signo atacada,
histórico.com
A despeito
diversos
se concluir que
legislação
fulcro nodeartigo
30,
momentos
de
ruptura
da
ordem
jurídica
no
País,
é
possível
compreender
a
diferenII, da Carta Magna, veio apenas suplementar a legislação já existente, ampliando
o
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
grau de proteção ao consumidor, em efetivação à garantia individual descrita no
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
artigo 5º, XXXII, da Constituição Federal.
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defiOutrossim, de
hánosso
de seEstado
destacar
incumbe às empresas, como princípio
niram a construção
de que
Direito.
geral da
a defesa
do consumidor,
uma razão
pela qual
Asatividade
reflexões econômica,
em torno do
que poderíamos
chamarmais
de particular
constituição
do
brasileiro
conduzem
ao estabelecimento
duas premissas
centrais: a) a
nãoEstado
há que
se falar em
contrariedade
a legislação jáde
existente
sobre o assunto.

1
KELSEN, Hans.
de Hans Kelsen.
Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
3.3. Autobiografia
Da razoabilidade
da legislação
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Luiz Rodrigues Júnior. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
PorKELSEN,
derradeiro,
comprovado
brasileira. In.
Hans. Op.
cit. P. XXXV. que há competência municipal para legislar

Revista Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo

11057 miolo.indd 13

205
13

8/11/2013 16:09:10
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brigadistas
na
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
bombeiros civis têm sua formação regulamentada pela Lei Estadual n. 15.180/13,
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
eexigindo-se
d sona 091 prévia
uorbelehabilitação
c lisarB o 21pelo
02 mCBPMESP.
e odnauq eÉtnsua
emfunção
rom ,sacmanter
itílop-ocaidprevenção,
íruj seõçiut
mediante rondas constantes pelos mais diversos locais entre
eles,
de
.acitílop aicasas
cnêdn
epmáquina
edni aus
deoelevadores,
cabinas
sempre
a
ãn e – ocidícaixas
ruj otnd´água,
emanegeradores,
dro o ,– red
oP o oãprimárias
n e – otieerisecundárias;
D o euq ed aestar
iedi A
o
datsE opara
malesolucionar
dom e mameroatender
fnoc ,– oocorrências
nareboS od ede
datprimeiros
noV a oãn socorros,
e – amronresgate
a e ,– açem
roF
pronto
selevadores,
osrevid ed oacompanhamento
tiepsed A .ocirótside
h oserviços
ngis essde
e bsoldas,
os adidalvenaria,
neerpmoclimpezas
res ed áhdeorfachada
ielisarb
-com
nerefbalancin,
id a rednecontrole
erpmoc leassíduo
víssop é de
,síaextintores,
P on acidíruhidrantes,
j medro ad rede
arutpde
ur sprinklers
ed sotnemetc.
om
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
É mais efetivo nas primeiras medidas, haja vista que já conhece previamente a
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
edificação em que trabalha, suas instalações e equipamentos.
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
Já o bombeiro militar .realiza
requisitado
otieriD edvistorias
odatsE osse,on quando
ed oãçurtsn
oc a marin
em
oemergencialmente,
ãçiutitsnoc ralucitrap atua
ed ram
ahcsalvamento,
somaíredop combate
euq od onerorescaldo
t me seõxde
efleincêndios,
r sA
a
)a :siartos
necequipamentos
sassimerp sauinstalados
d ed otnem
icelebedificação
atse oa mesomente
zudnoc oratravés
ielisarb ode
datfotos,
sE od
conhece
numa
pois não sabe o local exato de suas instalações e manuseio.
Assim, resta claro que em locais com grande concentração e circulação de
o
h
l
e
o
C
o
i
c
gI ésoJ e saié
D uma
arieugefetiva
oN leirbaG
ed oãçudarT de
.nesproteção
leK snaH ed
argoibotuA .sna
aHpresença
,NESLEK 1
pessoas eánprodutos
ferramenta
aoaficonsumidor
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
de bombeiro civil, capaz de manter
.27 .p .2periodicamente
102 ,esneroF :orienaJ(e
ed não
oiR .dsomente
e .3 .roinúJ squando
eugirdoR zida
uL
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
emissão do AVCB) a prevenção de incêndios e acidentes.
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mais, não nos esqueçamossobre
que háos
relação
de consumo entre os
NotasNoJurídico-Históricas
Conflitos
hipermercados e seus frequentadores/ consumidores.
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
Parte exatamente daí a obrigação dessas empresas de assegurar proteção à
saúde e à segurança de seus “clientes”.
Assim dispõe o Código de Defesa do Consumidor:José Antônio Dias Toffoli
Ministro do Supremo Tribunal Federal
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em
caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de
atuação administrativa, baixarão normas relativas à
1. Colocação do Problema
produção, industrialização, distribuição e consumo de
produtos
serviços.
Hans Kelsen, em seus
escritose autobiográficos,
reconhece que sua Teoria Pura
do Direito é resultante, em
larga
medida,
de sua experiência
como efiel
servidor do
§ 1°
A União,
os Estados,
o Distrito Federal
os Municípios
Império Austro-Húngaro, fiscalizarão
especialmente
após
a
deflagração
da
I
Guerra
Mundial,
e controlarão a produção, industrialização,
quando tomou parte direta
de
acontecimentos
históricos
ao
assessorar
o
imperador
distribuição, a publicidade de produtos e serviços e
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
o mercado de consumo, no interesse da preservação
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pessovida, da saúde,
da segurança,
dajurídica”.
informação
e do
1
E, como
al, o Estado austríaco, erada
aparentemente
apenas
uma unidade
bem-estar
do
consumidor,
baixando
as
normas
que
se
tivemos a oportunidade de realçar no estudo introdutório a esse verdadeiro romance
fizerem
necessárias.
(grifo nosso)
sobre a vida do grande jurista
do século
XX, “aquele
Estado multinacional e multiétnico, que por tantos séculos prestou grande serviço à Europa, contendo conflitos
e sustentando
a diversidade
de nada
seus povos,
erado
também
o modelo
real para
a identiTrata-se
de regra que
mais faz
que dar
efetividade
ao direito
de
ficação
entre
Estado
e
direito,
mas
não
porque
o
primeiro
se
sobreporia
ao
último,
defesa do consumidor, constitucionalmente garantido no artigo 5º, inciso XXXII. e
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
Veja-se que, tal como a saúde, a segurança também é dever estatal (artigo 144
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instida Constituição
Federal). mormente
Entretanto,quando
isso não
explorador
atividade
tuições
jurídico-políticas,
emretira
2012 do
o Brasil
celebroude
190
anos de
econômica
o
dever
de
garantir
segurança
a
seus
consumidores
nos
limites
sua independência política.
da relação
dedeconsumo,
como– ejánão
determinado
princípios jurídico
gerais do– eCódigo
A ideia
que o Direito
o Poder –, pelos
o ordenamento
não a
Força
–, e a norma
e não a do
Vontade
Soberano –, conformam
e modelam
Estado
Consumerista,
que– advêm
direitodofundamental
assegurado no
artigo 5º,o XXXII,
brasileiro
há de ser compreendida sob esse signo histórico. A despeito de diversos
da Carta Magna.
momentos
de ruptura
ordem
jurídica no
possível
compreender
diferenVeja-se,
assim,da
que,
ao contrário
doPaís,
que étenta
fazer
crer o Autora em
suas
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
alegações, não se trata de transferência de dever estatal à iniciativa privada. Tratagrandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
se, sim, de regulamentação de dever já legalmente imposto aos fornecedores de
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defiproteger
a saúde ede
a nosso
segurança
dedeseus
consumidores, levando-se em conta as
niram
a construção
Estado
Direito.
peculiaridades
apresentadas
como chamar
os hipermercados,
notadamente
As reflexões
em tornopor
do ambientes
que poderíamos
de particular
constituição
do
Estado
brasileiro
ao estabelecimento
de duaspor
premissas
a) a
os do
Município
de conduzem
São Paulo, notoriamente
frequentados
grandes centrais:
aglomerados
de pessoas.
Na verdade, o dever de proteção dos consumidores é ônus decorrente do
1
KELSEN,
Hans.
Autobiografia
de Hans
Kelsen.
Tradução de Gabriel Nogueira Dias e José Ignácio Coelho
risco da atividade,
da própria
ordem
econômica.
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
Destaque-se
o Rio
disposto
no Forense,
artigo 170
Constituição Federal:
Luiz Rodrigues
Júnior. 3. ed.
de Janeiro:
2012.da
p. 72.

2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
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econômica,
sotiflnoACordem
so e
rbos safundada
cirótsna
iHvalorização
-ocidírudo
J strabalho
atoN
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
orielisarB odattodos
sE oexistência
n omsildigna,
ainoconforme
mirtaPoseditames
sovitadarejustiça
deF
social, observados os seguintes princípios:
iloffoT saiD oinôtnA ésoJ (...)
laredeF lanubirT omerpuSVod
ortsiniM
- defesa
do consumidor
Como se vê, a ordem econômica, pautada na livre iniciativa, tem como um
de seus princípios basilares a defesa do consumidor.
amelborP od oãçacoloC .1
Assim, resta claro que não se trata de prestar segurança no moldes do dever
estatal,
nos
de
a
ruP airo
eT amoldes
us euq edo
cehCorpo
nocer ,de
socBombeiros,
fiárgoibotuamas
sotirsim
cse sde
uesgarantir
me ,nesaos
leK susuários
naH
o
d rodivres lefi melhor
omoc aiprevenção
cnêirepxe auincêndios
s ed ,adideemacidentes
agral meou
,etaos
natlque
user neles
é otievierem
riD od
hipermercados
,alaser
idnuvítima
M arrede
uG incêndio
I ad oãçaou
rgaflsofrerem
ed a sópamal
etnsúbito,
emlaicep
se ,oragnou
úHmal-estar,
-ortsuA oircomo
épmI
acidente
rexemplos,
odarepmi aomínima
rarossesproteção
sa oa sociàrósua
tsihsaúde
sotneem
i
c
e
t
n
o
c
a
e
d
a
t
e
r
i
d
e
t
r
a
p
u
o
m
o
t
o
d
nauq
integridade, em sede de pré-atendimento
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
e resgate, enquanto não lhes é dado acesso ao resgate definitivo prestado pelo Corpo
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
de
o
mBombeiros.
oc ,E 1.”acidíruj edadinu amu sanepa etnemetnerapa are ,ocaírtsua odatsE o ,la
ecnamor Não
oriedimpõem,
adrev esseassim,
a oirótas
udnormas
ortni odimpugnadas
utse on raçlaobrigações
er ed edadinsem
utrorazoabilidade
po a somevit
estabelecer
-ou
itluproporcionalidade,
m e lanoicanitlum como
odatsEafirma
eleuqa“o ,Autor.
XX oluAo
cés contrário,
od atsiruj ecuidam
dnarg ode
d ad
iv a erbos
smedidas
otiflnoc que
odnproporcionem
etnoc ,aporuE àefetiva
oçivreproteção
s ednarg àusaúde
otserp eso
lucés sotndos
at rconsumidores,
op euq ,ocinté
segurança
-itnedi a ano
rapsenso
laer o
ledom o
mébmatestando
are ,sovem
op splena
ues edharmonia
edadisrevcom
id a o
natnetsusdae
baseadas
comum
e técnico,
odprincípio
erazoabilidade
,omitlú oa aiprevistos
roperbos nos
es orartigos
iemirp5º,
o eLIV,
uqroda
p oCarta
ãn sam
,
o
t
i
e
r
i
d
e
o
d
a
t
s
E
e
r
e oãçacfi
Magna e 111 da CartatnEstadual.
2
.”oriemirp oa aicnâtsbus airad omitlú o euqrop mis
Sendo assim, se o ambiente de tais estabelecimentos é mais suscetível a
-itsni saus ed e lisarB od oãsneerpmoc à litú etnemamertxe é avitcepsrep assE
doe dever
ecertos
d sonsinistros,
a 091 uorconvém,
belec lisarem
B onome
2102 m
odnaude
q eproteção
tnemromda,ssaúde
acitíloep-da
ocisegurança
díruj seõçide
ut
seus consumidores, que se mantenha uma estrutura eficiente
de
prevenção
.acitílop aicnêdnepeedpara
ni auos
atendimento
casos
a
oãn e – ocidde
írutais
j otn
emande
edurgência
ro o ,– reedoemergência.
P o oãn e – otieriD o euq ed aiedi A
odatsE oSão
maleregras
dom e absolutamente
mamrofnoc ,– on
areboS odeedproporcionais
atnoV a oãn e –aos
amrfins
on a ae ,que
– açrose
F
razoáveis
sdestinam:
osrevid eda o
t
i
e
p
s
e
d
A
.
o
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i
r
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t
s
i
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n
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i
s
e
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e
b
o
s
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d
i
d
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e
r
p
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o
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d
á
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s
a
r
b
proteção à saúde e à segurança dos consumidores de hipermercados, no
-âmbito
nerefiddo
a rambiente
edneerpmde
oc potenciais
levíssop é ,riscos
síaP on
aciproporciona.
díruj medro ad arutpur ed sotnemom
que
a e ,oãçazinoloc acitnêdi ed seõçan sartuo a oãçaler me ,lisarB od acfiícepse oãçaic
É, portanto, medida razoável que visa a proteção da vida, da saúde e da
a ociróter osrucer o es-ative ,adnia siaM .socitílop sotnemadnuf sues ed azednarg
segurança do consumidor e, ainda, do meio ambiente, mediante a imposição de
-fied erpmes euq sahnil sad onodnaba od rovaf me solepa a e satsilpmis seõçacilpxe
requisito que não onera desproporcionalmente
.otieriD ed oodestabelecimento
atsE osson ed oãçque,
urtsnao
oc explorar
a marin
oatividade
ãçiutitsnoeconômica,
c ralucitrap eassume
d ramaos
hc riscos
somaído
rednegócio
op euq osem,
d oncontudo,
rot me selivrar-se
õxefler sdo
A ônus
a
:siartnecdo
saconsumidor,
ssimerp saudoed
otn
icelebatse como
oa merelevante
zudnoc oprincípio
rielisarb odgeral
atsE da
od
da)aproteção
que
seem
caracteriza
ordem econômica previsto no artigo 170, V, da Constituição da República.
É mais uma razão pela qual se deve reconhecer que a Lei Municipal n.
o
h
l
e
o
C
o
i
c
ángIééso
J e saiD arieugoconstitucional,
N leirbaG ed oãçudarestando
T .nesleK snem
aH edplena
afiargoiconsonância
botuA .snaH ,NEScom
LEK 1
16.312/15
totalmente
oivátO e iloffoT saiD oinôtnA ésoJ ed oirótudortni odutsE .tdeatseJ saihtaM ed oãçudortnI .oteN sedneM
o disposto nos artigos 5º, XXXIII,
.27 .p .2e10170,
2 ,esneV,
roF da
:orieConstituição
naJ ed oiR .de .3 .rFederal,
oinúJ seugir275
doR zida
uL
oãçide ariecret à oirótudortni odutsE .ziuL oivátO ,ROINÚJ SEUGIRDOR ;oinôtnA ésoJ ,ILOFFOT SAID 2
Constituição Estadual e Código de Defesa do Consumidor
–
Lei
Federal
n.
8.078/90.
.VXXX .P .tic .pO .snaH ,NESLEK .nI .arielisarb
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Do pedido
Notas4.Jurídico-Históricas
sobre os Conflitos
Federativos
e Patrimonialismo no Estado Brasileiro
Não se vislumbra, portanto, em face de todo o exposto, qualquer violação
aos arts. 111, 144 e 275 da Constituição Estadual, ao contrário do quanto afirmado
José Antônio
Dias Toffoli
pelo Autor. Resta claro que a Lei Municipal n. 16.312/15 advém
de inquestionável
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal
competência legislativa do Município sobre o tema (art. 30, I e II, CF) e, ademais,
converge para os ditames já estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual
e legislação infraconstitucional estadual.
todo o exposto
requer, primeiramente, seja julgada EXTINTA a presente
1. Por
Colocação
do Problema
ação direta de inconstitucionalidade, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão
da ausência
de interesse
por inexistir
padrãoque
de sua
confronto
de
Hans Kelsen,
em seus processual,
escritos autobiográficos,
reconhece
Teoria Pura
do
Direito é resultante,
larga medida,
de sua(art.
experiência
fiel 485,
servidor
do
constitucionalidade
naem
Constituição
Estadual
125, §2º,como
CF e art.
VI, c.c.
Império
especialmente
a deflagração
da I Guerra
Mundial,
art. 337, Austro-Húngaro,
XI, do Novo Código
de Processo após
Civil)),
de ilegitimidade
ativa do
Autor,
quando
tomou
parte
direta
de
acontecimentos
históricos
ao
assessorar
o
imperador
nos termos dos artigos 90, V, da Constituição Estadual e 103, IX, da Constituição
Carlos. Ele afirmou textualmente que talvez “tenha chegado a essa visão porque o
Federal, e de irregularidade em sua representação processual (arts. 75, VIII, c.c.
Estado que me era mais próximo e que eu conhecia melhor por experiência pesso485,
do Novo
Código
Processo Civil).apenas uma unidade jurídica”.1 E, como
al,
o IV,
Estado
austríaco,
eradeaparentemente
Todavia,
caso
assim
nãonoseestudo
entenda,
requer ano
seja romance
julgada
tivemos a oportunidade de realçar
introdutório
essemérito
verdadeiro
IMPROCEDENTE
a presente
constitucional
a Lei Municipal
sobre
a vida do grande
juristademanda,
do séculodeclarando-se
XX, “aquele Estado
multinacional
e multiétnico,
que por tantos
séculos
prestou grande
à Europa,
conflitos
n. 16.312/2015,
vez que
em consonância
com serviço
o sistema
jurídicocontendo
e os princípios
de
edireito,
sustentando
a
diversidade
de
seus
povos,
era
também
o
modelo
real
para
a
identinotadamente os artigos 5º, XXXII e LIV, 30, I e II, e 170, V, da Constituição
ficação
Estado
e direito,
não porque Estadual
o primeiro
se sobreporia
ao de
último,
e
Federal;entre
artigos
111, 144
e 275 mas
da Constituição
e artigo
55 Código
Defesa
sim porque o último daria substância ao primeiro”.2
do Consumidor; os quais requer, desde já, sejam expressamente enfrentados, para
Essa perspectiva é extremamente útil à compreensão do Brasil e de suas instifim de prequestionamento.
tuições
jurídico-políticas, mormente quando em 2012 o Brasil celebrou 190 anos de
Eram essaspolítica.
as considerações a serem apresentadas, em atendimento ao
sua independência
r. ofício.
A ideia de que o Direito – e não o Poder –, o ordenamento jurídico – e não a
Força –, eSão
a norma
e não
a Vontade
do Soberano –, conformam e modelam o Estado
Paulo,–11
de julho
de 2016.
brasileiro há de ser compreendida sob esse signo histórico. A despeito de diversos
momentos
de ruptura
da ordem
jurídica no País, é possível compreender a diferenAntonio
Donato
				
ciação específica do Brasil, em relação a outras nações de idêntica colonização, e a
Presidente da Câmara Municipal
grandeza de seus fundamentos políticos. Mais ainda, evita-se o recurso retórico a
explicações simplistas e a apelos em favor do abandono das linhas que sempre defiDjenane Ferreira
Cardoso
niram a construção
de nosso
Estado de Direito.
Legislativa
Judicial
– RF 11.418
AsProcuradora
reflexões em
torno do–que
poderíamos
chamar de particular constituição
do EstadoOAB/SP
brasileiro
conduzem ao estabelecimento de duas premissas centrais: a) a
n. 218.877
Andréa Rascovski Ickowicz
KELSEN, Hans.
Autobiografia
de Hans Supervisora
Kelsen. Tradução
de Gabriel–Nogueira
Dias e José Ignácio Coelho
Procuradora
Legislativa
– Judicial
RF 11.075
Mendes Neto. Introdução de Mathias Jestaedt. Estudo introdutório de José Antônio Dias Toffoli e Otávio
OAB/SP
Luiz Rodrigues
Júnior.n.
3.130.317
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 72.
2
DIAS TOFFOLI, José Antônio; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Estudo introdutório à terceira edição
brasileira. In. KELSEN, Hans. Op. cit. P. XXXV.
1
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Marcella
soFalbo
tiflnGiacaglia
oC so erbos sacirótsiH-ocidíruJ satoN
Procuradora Legislativa Chefe – RF 11.047
orieOAB/SP
lisarBn.o111.393
datsE on omsilainomirtaP e sovitaredeF
iloffoT saiD oinôtnA ésoJ
laredeF lanubirT omerpuS od ortsiniM

amelborP od oãçacoloC .1
aruP airoeT aus euq ecehnocer ,socfiárgoibotua sotircse sues me ,nesleK snaH
od rodivres lefi omoc aicnêirepxe aus ed ,adidem agral me ,etnatluser é otieriD od
,laidnuM arreuG I ad oãçargafled a sópa etnemlaicepse ,oragnúH-ortsuA oirépmI
rodarepmi o rarossessa oa socirótsih sotnemicetnoca ed aterid etrap uomot odnauq
o euqrop oãsiv asse a odagehc ahnet“ zevlat euq etnemlautxet uomrfia elE .solraC
-ossep aicnêirepxe rop rohlem aicehnoc ue euq e omixórp siam are em euq odatsE
omoc ,E 1.”acidíruj edadinu amu sanepa etnemetnerapa are ,ocaírtsua odatsE o ,la
ecnamor oriedadrev esse a oirótudortni odutse on raçlaer ed edadinutropo a somevit
-itlum e lanoicanitlum odatsE eleuqa“ ,XX olucés od atsiruj ednarg od adiv a erbos
sotiflnoc odnetnoc ,aporuE à oçivres ednarg uotserp solucés sotnat rop euq ,ocinté
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