
••ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE W 5296

Requerente: Presidente da República

Requerido: Congresso Nacional

Relatora: Ministra Rosa Weber

Defensoria Púhlica. Emenda Constitucionaln" 7-1, de
06 de agosto de 2013, que assegura às De/imsorias
Púhlicas da Uniiio e do Distrito Federal autonomia
.limcional e administra/imo ossim COI/IIJa iniciath'a
de sua proposta orçamentúria. Diploma nOl'1lllJtivo
derivado de iniciativa parlamentar. Alegaçiio de
inconstitucionalidade .liJrmal por li/;.on/a ao artigo
61, ,~' I", inciso 11. alínea "c ", da I,ei Maior, ljue
reserm à Presidência da Repúhlica a iniciotim
acerca das leis que disponham so!Jre servidores
púhlicos da Uniiio e Territórios, seu regimejurídim,
provimento de cargos, estahilidade e aposentadoria.
Inaplicahilidade da reserva de iniciatim às el/temlas
à Constituiçiio Federa/. Suposta ocorrência de
vulneraçiio ao princípio da separaçôo de Poderes.
Inexistência de vincula,'iio direta entre as atrihuiçiies
da Defensoria f'úhlica e aquelas con/áidas ao Poder
EreclI/ivo, o que demonstra ausência de aji'ol1/o aos
artigos 2" e 60, ,lI' -I". inciso 111, da COJlSti/uiçôo
Federal. Mani(estaçüo pelo improcedência do pedido
.liJrmulado pela reljuerel1/e.

Egrégio Supremo Tribunal Federal,

A Advogada-Geral da União, tendo em vista o disposto no artigo 103,

~ 30, da Constituição da República, bem como na Lei nO9.868, de 10 de novembro

de 1999, vem, respeitosamente, manifestar-se quanto à presente ação direta de

inconstitucional idade.



1- DA AÇÃO DIRETA

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de

medida cautelar, proposta em 10 de abril de 2015 pela então Presidente da

República Dilma Rousseff, tendo por objeto a Emenda Constitucional nO74, de

06 de agosto de 2013, que alterou o artigo 134 da Constituição Federal, nos

seguintes termos:

Ar!. 1°. O art. 134 da Constituiçào Federal passa a vigorar acrescido do
seguintc ~ 3°:

"Art.134 .

~ 3° Aplica-sc o disposto no ~ 2° às Defensorias Públicas da Uniào
e do Distrito FederaL""

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
publicação.

A requerente afirma que a emenda constitucional sob invectiva,

embora seja derivada de iniciativa parlamentar, estendeu às Defensorias Públicas

da União e do Distrito Federal a autonomia assegurada às Defensorias Públicas

Estaduais pelo * 2° do artigo 134 da Lei Maiorl. Por essa razão, entende que a

edição do diploma atacado teria violado a regra estabelecida pelo artigo 61, * 1°,

inciso li, alínea "c", da Lei Maiorl, que reserva à Presidência da República a

I "Arl. /34. (. ..)
f ]"tis Defellsorias I'úblic(ls Estaduais são asseguradas aUfOJlomia.llll7ciollu! e adminislrafh'lI e a inicia/h'lI de
sua proposta orçamentária dentro dos limites eslahelecidos na lei de direlri:es orçame11llÍI'ias e suhordin(J(;iio
ao disposto 'lO art. 99, ,\~'lO."

2 ",11'1. 6/. ti iniciafil'l1 das leis complementares e ordinárias cahe li quu"luer memhro ou Comissiio da Climara
dos /Jl.!pll1ados, do Senado Federal ou do Congresso A'acional, (lO Presideme da RepúMica. ao Supremo 7i'ihmllll
Federal, aos Trihunois Superiores. (lO Procurador-Geral da Repúhlicll e aos ddlUkios, na forma e nos casos
pre\"isf(JslIesta C(Jnstituirtio .
.," I" Stio de illidutÍl'u prÍ\'utiwl do Presidente da Repúhlica as leis (fUe:
C .. )
II - disponham sohre:
C .. )
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iniciativa acerca das leis que disponham sobre servidores públicos da União e

Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e

aposentadoria.

Nessa linha, a autora salienta que, nos termos da jurisprudência desse

Supremo Tribunal Federal, as matérias inseridas no rol de iniciativa privativa do

Poder Executivo não poderiam ser reguladas por emendas constitucionais

decorrentes de propostas do Poder Legislativo.

Acrescenta, ainda, que, ao desrespeitar a iniciativa privativa da

Chefia do Poder Executivo, a Emenda Constitucional nO74/2013 teria ofendido o

princípio da separação de Poderes (artigo 2° da Lei Maior1), que fora elevado à

categoria de cláusula pétrea pelo artigo 60, ~ 4°, inciso III, da Constituição da

República~.

Com esteio nesses argumentos, a requerente pede a suspensão

cautelar do diploma questionado e, no mérito, a declaração da sua

inconstitucional idade.

o processo foi despachado pela Ministra Relatora Rosa Weber, que,

nos termos do rito previsto pelo artigo 10 da Lei nO 9.868/1999, solicitou

informações ao requerido, bem como determinou a oitiva do Advogado-Geral da

União e do Procurador-Geral da República.

c) sl!ITitiores p1Íhlicos da Ul1iiio e Territórios, seu regime jurídico. pnn'imenlo de cargos, e.\'/lIhilidmll! e
([posem adori£!;"

.1 "rirI. 1"Siio Poderes da Unhlo. independentes e harmônicos entre si. () Legislaliro, (J EX/!CUlil'O e (}Judiciúrio."

I "Ar'. 60. (... )
.,,'-/"Nilo .H!rLÍ objeto de deliherm;tio li proposta de I!menda tendente a aholir:
("')
111- a separaçiio dos Poderes;"
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Em atendimento à solicitação, a Câmara dos Deputados, respaldada

por subsídios prestados por membros da Advocacia-Geral da União designados

para auxiliá-Ia na presente ação direta, sustentou que não estariam presentes os

requisitos do .fzlll1uSbani iuris e do periculum in mora necessários para a

concessão da medida cautelar pretendida pela autora. Asseverou, a propósito, que

"a adoção pela Constituiçlío Federal do princípio da autonomia administrativa,

.fzmcional e orçamentária das defensorias públicas (...) nlío acarreta qualquer

intel.ferência nas prerrogativas privativas do Presidente da República quanto à

iniciativa das leis" (fl. 04 das informações prestadas).

De modo semelhante, o Senado Federal defendeu o indeferimento da

cautelar postulada e, no mérito, a improcedência do pedido de declaração da

inconstitucionalidade do ato normativo sob invectiva. Em seu entendimento, "não

se verificou aji-onta ao núcleo intangível do princípio de Separação de Poderes

na EC n° 74/2013. Com efeito. a emenda busca /ortalecer a estl'lltura das

Defensorias. introduzindo novos arranjos institucionais com intuito de melhor

instl'llmentá-Ias" (tl. 13 das informações do requerido).

Por sua vez, o então Advogado-Geral da União reiterou o

entendimento sustentado na petição inicial da presente ação direta e manifestou-

se pelo deferimento do pedido de medida cautelar veiculado pela requerente.

o Procurador-Geral da República, a seu turno, afirmou a

possibilidade jurídica de que emenda constitucional de origem parlamentar

modifique e aprimore a estrutura orgânica do Estado. Acrescentou que o diploma

impugnado não afronta o princípio da divisão funcional dos Poderes e não dispõe

sobre matéria reservada à iniciativa legislativa do Presidente da República. Nesses

termos, posicionou-se pelo indeferimento da medida cautelar pleiteada e, no

mérito, pela improcedência do pedido formulado na inicial.
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Ingressaram no feito, na qualidade de amici curiae, o Estado de São

Paulo, a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Distrito Federal, a

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, a Defensoria Pública do Estado

de São Paulo, o partido político Solidariedade, o Partido Popular Socialista - PPS,

o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional - SINPROF AZ, a

União dos Advogados Públicos Federais do Brasil - UNAFE, a Associação

Nacional dos Defensores Públicos Federais - ANADEF, a Associação Nacional

dos Defensores Públicos - ANADEP, a Associação Nacional dos Advogados da

União - ANAUNI, o Estado de São Paulo, o Estado do Espírito Santo, o Estado

do Acre, o Estado do Amazonas e o Estado de Roraima.

Em 18 de maIO de 2016, o Plenário dessa Suprema Corte, por

maioria, indeferiu o pedido de medida cautelar, por reputar ausentes os requisitos

dofitmus boni iuris e do periculum in mora.

A Ministra Relatora Rosa Weber requisitou, então, informações

definitivas à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, assim como determinou

que se conferisse vista à Advogada-Geral da União e ao Procurador-Geral da

República.

A Câmara dos Deputados limitou-se, dessa feita, a informar que "a

Proposta de Emenda à Constituição n. 207/2012. que deu origem à Emenda à

Constituição n. 74/2013, foi processada nesta Casa dentro dos estritos trâmites

constitucionais e regimentais inerentes à espécie" (11. OI das in formações da

requerida).

o Senado Federal reiterou seu posicionamento no sentido da

inexistência de incompatibilidade entre a emenda atacada e as regras
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constitucionais atinentes à iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo e ao

princípio da divisão de Poderes.

Na sequência, vieram os autos para mani festação da Advogada-Geral

da União.

11 - MÉRITO

Conforme relatado, a presente ação direta tem por objeto a Emenda

Constitucional nO74/2013, que conferiu às Defensorias Públicas da União e do

Distrito Federal autonomia funcional e administrativa, assim como a iniciativa de

sua proposta orçamentária. De acordo com a autora, o diploma impugnado, por

ser derivado de iniciativa parlamentar, afrontaria a regra de reserva de iniciativa

prevista pelo artigo 61, ~ 1°, inciso 11, alínea "c", da Carta Republicana e o

princípio da separação de Poderes, contemplado nos artigos 2° e 60, ~ 4°, inciso

111, do Texto Constitucional.

Ocorre que, ao indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela

requerente, esse Supremo Tribunal Federal esclareceu que o Poder Constituinte

reformador se submete aos limites formais e materiais fixados no artigo 60 da

Constituição Federal, não lhe sendo aplicáveis as cláusulas de reserva de iniciativa

previstas pelo artigo 61, ~ 1°, da Carta Política.

De acordo com o julgado proferido por essa Suprema C0I1e, a

alteração provocada pela emenda sob invectiva é compatível com a ordem

constitucional vigente, na medida em que, além de não violar o princípio da

separação de Poderes, contribui para o aprimoramento das Defensorias Públicas

da União e do Distrito Federal, ao assegurar a referidas instituições a autonomia

necessária ao exercício pleno de seus deveres constitucionais. Veja-se, a
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propósito, o teor da ementa da decisão referida:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. ART. 134. ~ 3°. DA CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA. INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N"
74/2013. EXTENSÃO. ÀS DEFENSORIAS PÚBLICAS DA UNIÃO
E DO DISTRITO FEDERAL. DA AUTONOMIA FUNCIONAL E
ADMINISTRATIVA E DA INICIATIVA DE SUA PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA. JÁ ASSEGURADAS ÀS DEFENSORIAS
PÚBLICAS DOS ESTADOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 45/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL RESULTANTE DE
PROPOSTA DE INICIATIVA PARLAMENTAR. ALEGADA
OFENSA AO ART. 61. ~ 1°. 11. "c". DA CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA. USURPAÇÃO DA RESERVA DE INICIATIVA DO
PODER EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. ALEGADA OFENSA
AOS ARTS. 2° E 60. ~ 4°. 111. DA CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA. SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA.
FUAIUS BONI .fURIS E l'ERICULUM IN MORA NÃO
DEMONSTRADOS. I. No plano fcderaL o podcr constituintc dcrivado
submete-se aos limites formais e materiais lixados no art. 60 da
Constituição da República. a ele não extensível a cláusula dc rcscrva dc
iniciativa do Chefe do Poder Executivo. prevista de modo expresso no
art. 6 I. ~ 1°. apenas para o poder legislativo complementar e ordinário
- poderes constituídos. 2. Impertinente a aplicação. às propostas de
emenda à Constituição da República. da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade de emendas às
constituições estaduais sem observância da reserva de iniciativa do
Chele do Poder Executivo. fundada na sujeição do poder constituinte
estadual, enquanto poder constituído de fato. aos limites do
ordenamento constitucional federal, 3. O conteúdo da Emenda
Constitucional n° 74/2013 não se mostra assimilável às matérias do art.
61. ~ 1°.11."c' .. da Constituição da República. considerado o seu objeto:
a posição institucional da Delensoria Pública da União. e não o regime
jurídico dos respectivos integrantes. 4. O art. 60. ~ 4°. da Carta Política
não veda ao poder constituinte derivado o aprimoramento do dcsenho
institucional dc entes com sede na Constituição. A concessão de
autonomia às Defensorias Públicas da União. dos Estados e do Distrito
Federal encontra respaldo nas melhores práticas recomendadas pela
comunidade jurídica internacional e não se mostra incompatível, em si.
com a ordem constitucional. Ampara-se em sua própria teleologia.
enquanto tendente ao aperfeiçoamento do sistema democrático e à
concretização dos direitos li.1l1damentaisdo amplo acesso à Justiça (art.
5°. XXXV) e da prestação de assistência jurídica aos hipossulicientes
(art. 5°. LXXIV). 5. Ao reconhecimento da legitimidade. à luz da
separação dos Poderes (art. 60. ~ 4°. 111. da Lci Maior). de emenda
constitucional assegurando autonomia liJl1cional e administrativa à
Delensoria Pública da União não se desconsidera a natureza das suas
atribuições. que não guardam vinculação direta à essência da atividade
executiva. FlII11l1Sbonijllris não evidenciado. 6. Alegado risco de lesão
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aos cofres públicos sem relação direta com a vlgencia da norma
impugnada. e sim com atos nonnativos supervenientes. supostamcnte
nela calcados. é insuficiente para demonstrar a existência de fundado
receio de dano irreparável ou de ditkil reparação. requisito da
concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade.
Eventual exegese equivocada ou abusiva não conduz á
inconstitucionalidade da emenda constitucional. somente inquinando
de vício o ato do mau intérprete. PericlIilllll in I/lIJra não demonstrado.
Medida cautelar indeferida.
(AO! nO5296 Me. Relatora: Ministra Rosa Weber. Órgão Julgador:
Tribunal Pleno. Julgamento em 18105/2016. Publicação em
11/11/2016).

Como se nota, essa Suprema Corte reputou impertinente a aplicação,

às propostas de emenda à Constituição da República, do seu entendimento

jurisprudencial no sentido de serem invál idas as emendas às Constituições

estaduais aprovadas sem observância à reserva de iniciativa do Chefe do Poder

Executivo, o qual se fundamenta na sujeição do Poder Constituinte estadual aos

limites fixados pela Lei Maior. Confira-se, quanto ao tema, excerto do voto

condutor proferido pela Ministra Rosa Weber:

Como visto. a elicúcia da e1áusula de reserva de iniciativa do Presidente
da República. no plano dos Estados. difere da reconhecida no plano
federal.
Ao delinear os contornos da ordem político constitucional. o poder
constituinte. originário ou derivado. na Constituição da República
delimita as matérias alçadas ao nível constitucional. c também aquelas
expressamente atribuídas aos Icgisladores ordinário e complementar.
Nessa ordem de ideias. contraria a vontade da Constituição Federal a
nonna de constituição estadual que empresta a rigidez que lhe é
imanente a matéria cuja tlexibilidade - própria ao trato na legislação.
ordinária ou complementar -. é imposta pela Lei Maior da nação.
Como corolário. não se reveste de validade constitucional a emenda a
constituição de Estado que. subtraindo o regramento de detenninada
matéria do titular da reserva de iniciativa legislativa. a eleva á condição
de norma constitucional.
( ...)
Emana. da jurisprudência da Corte. uma visão do sistema federativo
brasileiro segundo a qual o poder constituinte estadual jamais é
originário. É. desde o seu nascedouro. na promulgação da Constituição
da República. sempre derivado. sempre decolTente. sempre secundúrio.
Por se tratar. a rigor. de um podcr constituído. o assim chamado poder
constituintc estadual é cercado por limites mais rígidos do que o poder
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constituinte federal. A própria regra de simetria é um exemplo disso.
Enquanto o poder constituinte originário não está vinculado a nada além
da soberania popular. o poder constituinte estadual sempre esteve
submetido aos delineamentos da Constituição Federal.
( ...)
Parece-me. pois. insubsistente. do ponto de vista sistêmieo. condicionar
a legitimação para propor emenda à Constituição. nos moldes do art. 60
da Carta Política. à leítura conjunta deste dispositivo com o art. 61. ~
1°.que prevê as hipóteses em que privativa da Presidência da República
a iníciativa de leis ordinárias c complementares.
Se assim I()sse. e levada a tese ao extremo. as matérias cuja iniciativa
legislativa é reservada ao Supremo Tribunal Federal. aos Tribunais
Superiores ou ao Procurador-Geral da República não poderiam ser
objeto de emenda constitucional. De um lado. nenhum daqueles
legitimados Iigura no rol do art. 60 e. de outro. nenhum dos
relacionados no artigo 60 poderia propor emenda sobre tais matérias.
Repito: levada às últimas consequências. a tese de que as regras sobre
reserva de iniciativa legislativa se estendem também no plano federal
ao procedimento de emenda à Constituição culminaria por inviabilizar
a edição de emenda constitucional sobre matérias de iniciativa
legislativa privativa do Supremo Tribunal Federal. dos Tribunais
Superiores e do Procurador-Geral da República.

Desse modo, o âmbito de incidência das cláusulas de reserva de

iniciativa legislativa do Presidente da República não abrange as emendas à

Constituição Federal, cuja propositura encontra limites expressos e exclusivos no

artigo 60 da Carta, sendo inadequado conferir interpretação extensiva à norma

restritiva prevista em seu artigo 61, * 1°, inciso 11,alínea "c".

Sal iente-se, outrossim, que a matéria versada na emenda

constitucional impugnada não diz respeito a servidores públicos da União e

Territórios, seu regtlne jurídico, provimento de cargos, estabilidade e

aposentadoria, mas sim às prerrogativas conferidas à Defensoria Pública para o

aperfeiçoamento de sua atuação. Assim, o diploma hostilizado não se subsome à

previsão constante do artigo 61, * 1°, inciso lI, alínea "c",da Carta Constitucional.

Nesses termos, e considerando o julgamento dessa Suprema Corte

no âmbito cautelar, não há que se falar em inconstitucionalidade formal acerca do
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diploma normativo sob invectiva, que assegurou, às Defensorias Públicas da

União e do Distrito Federal, as prerrogativas institucionais de autonomia

funcional e administrativa e de iniciativa de sua proposta orçamentária.

De modo semelhante, não procede a alegação da autora no sentido

de que a Emenda Constitucional nO74/2013 seria materialmente inválida. Isso

porque, de acordo com essa Suprema Corte, a concessão de autonomia às

Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal contribui para viabilizar o

pleno acesso à justiça mediante a prestação de assistência jurídica integral e

gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. Nesses termos, o ato

normativo em exame versa sobre tema que não guarda vinculação direta com a

essência das atribuições conferidas ao Poder Executivo, não existindo, portanto,

violação ao princípio da separação de Poderes, consagrado nos artigos 2° e 60, ~

4°, inciso I1I, da Lei Maior.

o princípio da separação de Poderes relaciona-se à especialização

funcional dos órgãos estatais e à garantia de independência orgânica entre eles, de

modo a possibilitar que o desempenho de suas atribuições típicas não sofra

ingerências mútuas indevidas5•

Assím, considerando-se que a atuação da Defensoria Pública, além

de essencial para a concretização dos direitos dos seus assistidos, encontra-se,

frequentemente, em contlito com os interesses defendidos pelo Poder Executivo,

a emenda constitucional questionada confere à referida instituição prerrogativas

indispensáveis ao exercício adequado de seus misteres constitucionais, além de

reforçar a independência da atuação do próprio Poder Executivo, evitando, dessa

maneira, a caracterização de choque de interesses entre tais órgãos.

!- SILVA. José Afonso da. Curso de Ilircito Constitucional Positivo. São Paulo: Malhciros Editores. 3Sa ed .. fl.
I I I.
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A esse respeito, confira-se, novamente, o teor do voto proferido pela

Ministra Rosa Weber no julgamento da medida cautelar postulada na presente

ação direta:

Ainda que, como qualquer opção de política constitucionaL possa ser
alvo de questionamentos legítimos sob diversos ângulos - eficiência
orçamentâria, desempenho da Administração, desejabilidade etc. - não
me parece que a concessão de autonomia ás Defensorias Públicas da
União. dos Estados e do Distrito Federal seja. em si. incompatível com
a ordem constitucional vigente.
Pelo contrário, a teleologia da Constituição Federal ampara e legitima.
na minha visão, o reeonhecimento da autonomia das Defensorias
Públicas da União. dos Estados e do Distrito Federal. enquanto tendente
ao aperfeiçoamento do próprio sistema democrático. Nesse contexto.
lembro que a assistência jurídica aos hipossuticientes foi alçada. pelo
art. 5°, LXXIV. da Carta Política. á condição de direito fundamental
prestacionaL na linha do amplo acesso à Justiça também nela
consagrado. No desempenho do seu mister. as Defensorias Públicas
concretizam esse direito ti.ll1damental que, além de se tratar de um
direito de inelusão em si mesmo. traduz mecanismo pelo qual é
garantido o exercício. por toda uma massa de cidadãos até entào sem
voz, dos demais direitos assegurados pela Constituição do Brasil e pela
ordem jurídica.
Entendo, assim. que da sua própria missào institucional pode ser
apropriadamente deduzida a vocação da Delcnsoria Pública para a
autonomia, a afastar também por este ângulo a invocada pecha de
incon stituciona Iidade.

Destarte, constata-se que, de acordo com o entendimento acolhido

por essa Suprema Corte acerca da matéria em exame, a Emenda Constitucional nO

74/2013 não afronta nenhum dos dispositivos constitucionais suscitados pela

requerente como parâmetros de controle.

111 - CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Advogada-Geral da União manifesta-se pela

improcedência do pedido formulado pela requerente, devendo ser declarada a

constitucionalidade da Emenda Constitucional nO74, de 06 de agosto de 2013.
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GRACE MARIA FERNANDES MENDONÇA
Advogada-Geral da União

São essas, Excelentíssima Senhora Relatora, as considerações que se

tem a fazer em face do artigo 103, S 3°, da Constituição Federal, cuja juntada aos

autos ora se requer.

Brasília,2'z..de março de 2017.

L

~
. !.~';,jP
~.~~-:l

~

_JA~O~
ISADORA MARIA B. R. CAmXO DE ARRUDA

Advogada da União
Secretária-Geral de Contencioso

ALESSANDR OPES DA ILVA PEREIRA
Advogada da União
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