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SÍNTESE CRÍTICA DO PL 7448/20171 

 

 O PL 7.448/2017 encontra-se, atualmente, na Presidência da República, para fins 
de sanção ou veto. Trata-se de projeto apresentado pelo Senador Antônio Anastasia que, 
segundo consta de sua ementa, altera a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para 
incluir “disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito 
público”. 

 

 Entendemos que referido projeto apresenta os seguintes pontos críticos: 

 

 Primeiro: na tramitação do PL os órgãos de controle (TCU, MPF, Poder Judiciário 
e CGU) não foram ouvidos, nem no Senado nem na Câmara:  

No Senado houve apenas uma audiência, com a participação de um representante 
da AGU, outro do Ministério da Fazenda e outro da Confederação Nacional dos 
Municípios. E só. Na Câmara não houve sequer uma única audiência pública. O PL 
foi aprovado em caráter conclusivo, ou seja, sequer foi a Plenário. 

 Segundo: o PL aumenta drasticamente a incerteza e a insegurança jurídica no 
controle da Administração Pública, pois usa diversos termos altamente subjetivos, que 
poderão servir para justificar qualquer irregularidade: 

Exemplos de termos subjetivos usados pelo PL: “modo proporcional e equânime”, 
“interesses gerais”, “ônus ou perdas ... anormais ou excessivos” (art. 21), 
“exigências das políticas públicas” (art. 22), “orientações gerais da época” (art. 24), 
“razões de segurança jurídica de interesse geral” (art. 25), “solução jurídica 
proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais” (art. 26), 
“prejuízos anormais ou injustos” (art. 27) e “interpretação razoável” (art. 28) 

 Terceiro: inverte o ônus da prova indevidamente, em ofensa ao dever 
constitucional de prestar contas (CF, art. 70, parágrafo único): 

Isso porque, nos arts. 20 e 21, exige do órgão de controle (administrativo ou 
judicial) que demonstre que sua decisão foi a melhor entre as “em face das 
possíveis alternativas” (art. 20) e exige ainda que a decisão que “decretar a 
invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá 
indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas”. Ocorre 
que a demonstração das “possíveis alternativas” assim como das “consequências 
administrativas” é ônus do administrador a ser desincumbido antes mesmo da 
prática do ato. Além disso, havendo processo sobre o assunto, é dever do gestor 
levar ao conhecimento do TCU e do Poder Judiciário as informações relativas a 
essas possíveis alternativas e às possíveis consequências práticas da eventual 
decisão desfavorável.  
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 Quarto: impõe a interpretação casuísta, que poderá variar de acordo com as 
circunstâncias de cada caso, permitindo que a norma para uns seja aplicada de uma maneira e 
para outros de outra maneira e autorizando que atos e contratos sejam considerados legais em 
decorrência das circunstâncias práticas da ação do gestor, ainda que, segundo a lei, sejam 
ilegais: 

No caput do art. 22, o PL impõe que na “interpretação de normas sobre gestão 
pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as 
exigências das políticas públicas a seu cargo”. No §1º do mesmo art., exige que 
em decisão sobre “validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 
administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem 
imposto, limitado ou condicionado a ação do agente”. 

 Quinto: cria um direito casuísto para o gestor de, em vez de corrigir 
imediatamente a sua conduta, negociar essa correção com o TCU e o Poder Judiciário “segundo 
as peculiaridades de seu caso e observadas as limitações legais”: 

 É o que prevê o art. 23 do PL. 

 Sexto: Permitirá ao gestor, tão-logo o TCU instaure um processo ou antes mesmo 
disso, submeter ao Poder Judiciário um edital de licitação ou um contrato de concessão, por 
meio do que chamou de “ação declaratória de validade de ato ou contrato”, e pedir que o juiz 
o declare integralmente válido e que os preços praticados estão corretos, afastando, 
previamente, a atuação do TCU, que é o órgão com conhecimento técnico para tanto: 

Consta do art. 25, que é inconstitucional, pois subtrai do TCU a competência que 
a Constituição lhe outorgou, no art. 71, incisos II, IV e VIII, de fiscalizar a 
Administração Pública, inclusive quanto aos preços (economicidade), o que o TCU 
faz por meio de seus diversos Auditores especializados tecnicamente no assunto. 

 Sétimo: autoriza o perdão de dívidas e de multas, sem qualquer contrapartida 
para o Poder Público, em mera leniência: 

Nesse sentido dispõe o art. 26, especialmente seu inciso II, ao prever que o acordo 
que o Poder Público queira celebrar com quem está cometendo uma ilegalidade 
possa “envolver transação quanto a sanções e créditos relativos ao passado e, 
ainda, o estabelecimento de regime de transição”. 

 Oitavo: Preve que o gestor que fizer um acordo autorizado pelo Poder Judiciário, 
mas que cause prejuízo ao Erário, posteriormente constatado pelo TCU, só poderá ser punido 
se for provado enriquecimento ilícito ou crime: 

É a redação do §2º do art. 26: § 2º Poderá ser requerida autorização judicial para 
celebração do compromisso, em procedimento de jurisdição voluntária, para o fim 
de excluir a responsabilidade pessoal do agente público por vício do compromisso, 
salvo por enriquecimento ilícito ou crime. 

 Nono: Isenta o gestor de punição, caso ele seja negligente, imprudente ou 
imperito, pois só poderá ser responsabilizado se agir com dolo ou cometer erro grosseiro: 

É a redação do art. 28: “O agente público responderá pessoalmente por suas 
decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro”. 


