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Ofício nº. 110/2018/AMB/PRESIDÊNCIA 

Brasília, 13 de abril de 2018. 

 

Excelentíssimo Senhor  

MICHEL TEMER 

DD. Presidente da República 

Brasília/DF 

 

 

Assunto Solicitação de veto integral ao Projeto de Lei n° 7.448, de 2017 (PLS n° 349, 

de 2015) 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

 

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), entidade que 

representa a magistratura estadual, federal, trabalhista e militar em âmbito nacional 

vem perante Vossa Excelência apresentar as razões abaixo expostas requerendo, 

respeitosamente, veto integral ao Projeto de Lei n° 7.448, de 2017, do Senado 

Federal (PLS n° 349, de 2015, na Casa de origem), conforme passamos a discorrer. 

 

De início, cumpre salientar que o projeto reveste-se de questões 

complexas para o Direito, distorcendo diretamente a concepção de segurança jurídica 

e afetando, em especial, a atividade jurisdicional, com indesejáveis e temerárias 

consequências para o cumprimento do preceito constitucional da eficiência, 

relativamente às decisões judiciais na matéria de Direito Público. 

 

Referida proposição, todavia, fora aprovada em ambas as Casas 

legislativas, sob a procedência de rito sumário de tramitação, através de deliberações 



  

2 
 

conclusivas e terminativas, tanto no Senado, como na Câmara dos Deputados, o que, 

muito embora legítimo, no âmbito da discricionariedade política do Congresso 

Nacional em matéria de processamento de leis, não se compatibiliza com a melhor 

prática democrática, sequer com a tradição daquelas Casas parlamentares, sempre 

que assuntos de tal envergadura são apreciados. 

 

Em apertada síntese, o projeto em questão promove a inserção, no 

Decreto-lei nº 4.657, de 1942 - a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 

um dos normativos mais significativos orientadores da aplicabilidade do Direito pátrio 

- de dez novos artigos: arts. 20 a 29. 

 

O comando normativo apresentado pelo art. 20 revela não somente uma 

técnica legislativa discutível, mas, sobretudo, indevida e antijurídica, na medida em 

que busca pautar a atividade decisória de autoridade competente – seja ela 

administrativa ou jurisdicional – limitando o exercício de suas atribuições legais ou 

constitucionais. Para tanto, utiliza-se de indisfarçável “proibição” do exercício legal de 

atribuições – “não se decidirá” –, lançando mão, inclusive, de termos nada técnicos 

(“esfera”) e imprecisos (“valores jurídicos abstratos”, “medir as consequências 

práticas”, “possíveis alternativas”). 

 

Em outras palavras, este dispositivo impede o exercício da jurisdição, na 

medida em que sequer confere mínimos e objetivos parâmetros de atuação do Poder 

Judiciário. O mesmo se pode dizer do exercício de atribuições legais no âmbito 

administrativo, quando assim a lei ou a norma constitucional dispuser. 

 

Ora, a gravidade dessa determinação não se encerra no âmbito 

administrativo, ainda que sob controle judicial: a redação proposta não delimita 

adequadamente o âmbito de sua incidência legislativa, não sendo absurdo crer que o 

dispositivo alcançará o exercício da atividade jurisdicional até mesmo em matéria 

penal ou civil-administrativa – “nas esferas administrativa, controladora e judicial”. 

 

O art. 21, muito embora claramente dotado de boa intenção do 

legislador, impulsiona, na verdade, a promoção da insegurança jurídica. Isso porque 
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mitiga princípios constitucionais como o princípio da legalidade, na medida em que 

condiciona a atividade decisória fiscalizadora do ato administrativo a elementos 

metajurídicos, abstratos e imprecisos (“obstáculos e dificuldades reais do gestor”, 

“exigências das políticas públicas a seu cargo”, “serão levadas em conta as 

circunstâncias práticas que tiverem imposto”). 

 

E mais: ao estabelecer, como parâmetros da atividade controladora, a 

apreciação de circunstâncias políticas, o projeto estimula a fragilização do pacto 

democrático, na medida em que promove a intervenção judicial no mérito 

administrativo, maculando gravemente o princípio da independência e harmonia entre 

os Poderes. Isso porque, para se ponderar acerca das “exigências das políticas 

públicas” e das “circunstâncias práticas” dos atos exercitados, o magistrado deverá 

debruçar-se sobre a própria atividade política do agente público. 

 

Ora, não cabe, por exemplo, ao Poder Judiciário, intervir no mérito 

administrativo, mas tão somente apreciar a conformação do ato administrativo aos 

ditames legais – conforme sólida jurisprudência e pacífica doutrina. 

 

Há, nesse aspecto, inconstitucionalidade flagrante e grave, posto que 

violadora de norma constitucional principiológica. 

 

As advertências ao art. 21 ganham, na análise desse art. 22, ainda maior 

destaque, posto que o legislador propõe não somente a análise do mérito 

administrativo, mas ainda pior: transfere ao poder controlador do ato o dever de 

estabelecer a solução administrativa, em regime transitório de legalidade, para a 

conformação do ato ao Estado de Direito. É, no caso do controle jurisdicional, explícita 

intervenção judicial nos assuntos administrativos, calcada em abstração terminológica 

excessiva, o que torna ainda mais grave a questão. 

 

O art. 23, a seu turno, é integralmente constituído por injuridicidades. A 

uma, porque versa sobre situações específicas do direito administrativo. A duas, por 

estabelecer, concretamente, possibilidades legais afetas à atividade administrativa, o 

que não tem cabimento no diploma legal em que está ancorado o dispositivo. 
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De fato, a LINDB não se presta a esse mister, sendo norma orientadora 

do direito pátrio, e não disciplinadora de situações jurídicas específicas. Não há 

cabimento em se tratar de celebração de compromissos, sequer tratar de consulta 

pública ou oitiva de órgãos administrativos. Há uma violação expressa da Lei 

Complementar nº 95, de 1998, nesse aspecto. 

 

Verifica-se, ainda, nos artigos 25 e 26, do projeto a regulação de 

requisitos e efeitos das decisões administrativas, controladoras e judiciais. No que 

tange às decisões judiciais, não se pode olvidar que a recente Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015, Código de Processo Civil, disciplina em vários dispositivos as 

questões a serem consideradas no exercício da atividade jurisdicional, a saber: 

 

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e 

a eficiência. 

(...) 

Art. 11.  Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 

serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de 

nulidade. 

(...) 

Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 

 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do 

caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das 

principais ocorrências havidas no andamento do processo; 

 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato 

e de direito; 
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III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais 

que as partes lhe submeterem. 

 

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, 

seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato 

normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão 

decidida; 

 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o 

motivo concreto de sua incidência no caso; 

 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 

decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 

 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 

identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que 

o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 

precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de 

distinção no caso em julgamento ou a superação do 

entendimento. 

 

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto 

e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as 

razões que autorizam a interferência na norma afastada e as 

premissas fáticas que fundamentam a conclusão. 
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§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação 

de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio 

da boa-fé. 

  

Com efeito, os dispositivos do Novo Código de Processo Civil, cujo 

projeto foi submetido a amplo debate nacional, contando com a participação da 

sociedade, de instituições e entidades associativas, fixou tanto os requisitos da 

decisão judicial, como os efeitos, dispensando-se, portanto, mais dispositivos sobre o 

tema que pouco agregam. 

 

O artigo 25, por sua vez, cria mais uma espécie de ação no já intrincado 

sistema processual brasileiro, utilizando o regime da ação civil pública previsto na Lei 

nº 7.347/85, cuja tradição direciona-se para responsabilizar os autores de danos 

causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico. Há, portanto, utilização muito diferenciada 

do regime da ação civil pública para declarar a validade de ato, contrato, ajuste, 

processo ou norma administrativa. 

 

No entanto, corre-se o risco de inserir no sistema jurídico brasileiro 

elemento que desconstrói os próprios institutos mencionados, pois há tradição 

consolidada no Direito Administrativo sobre a presunção de legitimidade e veracidade 

dos atos administrativos, veiculando atos de caráter normativo ou um conjunto de atos 

intercalados constituindo o processo administrativo. O dispositivo justifica a ação 

declaratória por razões de segurança jurídica de interesse geral. Ora, o novo Código 

de Processo Civil disciplinou nos artigos 976 e seguintes o Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas, ficando claro que a questão está de certo modo abarcada pela 

legislação em vigor.  

 

O art. 28 regula a responsabilidade do agente público por suas decisões 

ou opiniões técnicas. Destaca-se a desnecessidade da normatização, mais uma vez 

considerando o marco regulatório sobre o tema, pois os agentes públicos já há muito 

se submetem aos estatutos próprios, a Lei 8.112/90, no caso da Administração 
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Pública Federal, ou as legislações estaduais sobre regime jurídico de servidores 

públicos, sem mencionar a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429/92. 

 

Portanto, os dispositivos mencionados trazem diversas consequências 

para as decisões judiciais, afetando diretamente o exercício da jurisdição, 

circunstância, por si só, que exige diálogo com os magistrados e respectivas entidades 

associativas.  

 

Denota-se, nos termos do que já foi descrito, a tentativa de incluir na Lei 

de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, conceitos doutrinários, inclusive, 

conforme consta na justificativa do projeto. Também, não se desconhece o contributo 

dos professores Carlos Ari Sundfeld e Floriano de Azevedo Marques Neto para o 

Direito Público, mas teses doutrinárias são questões específicas e não podem ser 

confundidas com textos normativos, cuja lógica é outra, assim como as exigências 

formais. 

 

A AMB entende que é salutar a influência da doutrina na construção do 

Direito Público, mas sugere cautela na adoção de determinadas concepções, bem 

como o devido cuidado para não inserir no sistema jurídico dispositivos ambíguos, que 

possam trazer insegurança jurídica desnecessariamente. 

 

Pelo tanto exposto é que a Associação dos Magistrados Brasileiros 

(AMB) vêm à presença de Vossa Excelência pedir o veto integral ao Projeto de Lei 

n° 7.448, de 2017, do Senado Federal (PLS n° 349, de 2015). 

 

 

 

Jayme Martins de Oliveira Neto 
Presidente 

 


