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RESUMO 

 

O trabalho promove um estudo exploratório-analítico sobre as leis distritais da 5.ª Legislatura 

declaradas inconstitucionais pelo Poder Judiciário, sob o enfoque de sua tramitação legislativa 

e das características dessas leis. São utilizados conhecimentos acerca dos limites jurídicos 

opostos ao legislador distrital, do modelo distributivista de comportamento parlamentar, 

associado a práticas políticas clientelistas, e da concepção da jurisdição constitucional à luz da 

teoria dos diálogos constitucionais, pela qual a adequada interpretação da Constituição 

Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece-se a partir do diálogo dos Poderes da 

República entre si e com a sociedade civil, e não pela última palavra a ser declarada pelos 

tribunais judiciários. Com a análise dos dados coletados, pretende-se identificar as principais 

causas, as características e os autores do fenômeno da declaração judicial de 

inconstitucionalidade das leis distritais, a fim de possibilitar uma melhor compreensão da 

comunidade sobre esse complexo tema. 

 

Palavras-Chave: Leis Distritais, Jurisdição Constitucional, Clientelismo, Diálogos 

Constitucionais. 
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1 INTRODUÇÃO 

Sob a vigência do Estado Democrático de Direito instaurado pela Constituição Federal 

de 1988 (CF/88), entende-se que a Constituição é o fator de legitimidade maior da atuação do 

Poder Público e que uma democracia apenas se consolida ―quando todos os Poderes da 

República apreendem que a Constituição é a explicitação do contrato social e o estatuto 

jurídico do político‖ (STRECK, 2009, p. 328). 

Essa nova concepção do Direito produz sensíveis mudanças no arranjo democrático-

institucional entre os três Poderes do Estado, com um fortalecimento do Judiciário em relação 

ao Legislativo e ao Executivo, notadamente por meio dos processos judiciais de fiscalização 

da compatibilidade dos atos do Poder Público com a Constituição no âmbito do denominado 

controle de constitucionalidade ou jurisdição constitucional.  

Nesse contexto, as leis elaboradas pelo Poder Legislativo passaram a se submeter a um 

rigoroso controle de adequação dos seus preceitos com as normas da CF/88, inclusive com a 

possibilidade de declaração de nulidade desses atos legislativos no âmbito das ações diretas de 

inconstitucionalidade (ADIs) e, consequentemente, de retirada das leis impugnadas do 

ordenamento jurídico. 

No âmbito do Distrito Federal (DF), constata-se que a Câmara Legislativa do Distrito 

Federal (CLDF) aprova uma quantidade significativa de leis que vem a ser declaradas 

inconstitucionais, i.e., incompatíveis com a CF/88 ou com a Lei Orgânica do Distrito Federal 

(LODF), quer pelo Supremo Tribunal Federal (STF), quer pelo Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios (TJDFT), em ADIs ajuizadas nesses Tribunais contra as leis do DF. 

Registre-se que são diversas as evidências do elevado índice de declarações judiciais 

de inconstitucionalidade das leis distritais. A título de exemplo, Melo (2008, p. 13-16) 

informa que, da instauração da CLDF em 1991 até meados de maio de 2007, foram 

identificadas 519 (quinhentas e dezenove) leis (entre leis ordinárias, complementares e 

emendas à LODF) declaradas inconstitucionais pelo STF ou pelo TJDFT em ADIs, no 

universo de 4.796 (quatro mil, setecentas e noventa e seis) leis distritais até então editadas. 

Isso significa que cerca de dez por cento das leis do DF haviam sido total ou parcialmente 

invalidadas judicialmente por razões de incompatibilidade com a CF/88 ou com a LODF.    

Mais recentemente, houve a divulgação da notícia de que, das 66 (sessenta e seis) leis 

estaduais ou distritais declaradas inconstitucionais pelo STF em ADIs no ano de 2011, o DF 

aparece em segundo lugar no ranking de unidades da Federação que tiveram suas leis 
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invalidadas, com seis leis, mesmo número das leis anuladas oriundas do Estado de São Paulo, 

contra treze leis do Estado do Rio de Janeiro
1
. 

Diante dessa realidade, a presente pesquisa propõe-se a investigar o fenômeno da 

declaração judicial de inconstitucionalidade das leis distritais, suas principais causas e 

características. Para tanto, o estudo restringe-se às leis aprovadas no período da quinta 

legislatura da CLDF, ocorrida entre 1.º/02/2007 e 31/01/2011. Ainda, optou-se pelo recorte 

das declarações judiciais de inconstitucionalidade dessas leis no âmbito do controle 

concentrado, abstrato e principal realizado nas ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs), 

tendo em vista que essas ações produzem efeitos erga omnes, a teor do art. 102, § 2.º, da 

CF/88, o que, na prática, equivale à retirada total ou parcial das leis impugnadas do 

ordenamento jurídico.  

Não obstante, o universo das leis distritais aprovadas na 5.ª Legislatura declaradas 

incompatíveis com a CF/88 ou com a LODF em ADIs no STF ou no TJDFT (a saber: 

cinquenta casos identificados) já oferece uma razoável dimensão do problema a ser 

enfrentado, permitindo se chegar às conclusões acerca de suas possíveis causas. 

Na primeira fase da pesquisa, foram coletados dados nos endereços eletrônicos do 

STF, do TJDFT e da CLDF na internet, para identificação das leis distritais total ou 

parcialmente anuladas, além de dados como as razões jurídicas apresentadas pelos referidos 

Tribunais para a declaração de incompatibilidade dessas legislações com a CF/88 ou com a 

LODF. 

Ainda, foram consultados os processos físicos das proposições legislativas que 

resultaram nas leis distritais invalidadas, a fim de se perquirir a iniciativa dos dispositivos 

impugnados (se parlamentar ou executiva); a existência de veto do governador do DF 

incidente sobre tais dispositivos legais; as razões jurídicas apresentadas pelos deputados da 

CLDF para a afirmação da compatibilidade dos projetos com a CF/88 e com a LODF; e 

demais particularidades da tramitação dessas proposições legislativas que permitam 

identificar alguns padrões, os quais auxiliem na compreensão do fenômeno da 

inconstitucionalidade das leis distritais. 

Para uma melhor interpretação dos dados coletados, no primeiro capítulo da pesquisa, 

serão enfrentados os parâmetros teóricos, doutrinários e jurisprudenciais que fundamentam a 

sua análise. Nesse sentido, serão apresentados os aspectos básicos do controle de 

constitucionalidade e do processo legislativo no âmbito do DF, bem como os limites jurídicos 

                                                           
1
 Disponível em: http://www.osconstitucionalistas.com.br/o-brasil-nao-sabe-fazer-lei. Acesso em: 10 ago. 2012. 
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opostos ao legislador distrital, tanto no aspecto federativo, quanto do ponto de vista das 

principais restrições constitucionais formais e materiais, as quais evidenciam o reduzido 

espaço legiferante dos legisladores distritais (considerados, nessa pesquisa, como os 

parlamentares da CLDF e o governador do DF). 

Quanto aos paradigmas teóricos, a pesquisa também se vale do conceito do modelo 

distributivista
2
, trabalhado por Carvalho (2003) no que tange à conexão eleitoral e ao 

comportamento dos legisladores distritais, a fim de se discutir em que medida os 

parlamentares da CLDF e o governador do DF, ao longo da 5.ª Legislatura, pautaram-se por 

razões clientelistas na aprovação de leis inconstitucionais. 

Ainda quanto aos referenciais teóricos, a pesquisa revisitará os fundamentos da 

jurisdição constitucional que procuram explicar a legitimidade do controle da 

constitucionalidade das leis aprovadas pelos representantes populares, apesar do caráter 

contramajoritário e antipopular (i.e., que não foi eleito pelo povo) dos tribunais judiciários 

(SAMPAIO, 2002, p. 61).  

Nesse ponto, serão contrapostas as correntes teóricas que, ora defendem a supremacia 

do parlamento, ora a supremacia judicial, na tarefa de interpretar as normas constitucionais, 

sendo que o presente trabalho adotará a posição da teoria dos diálogos constitucionais, pela 

qual a interpretação da CF/88 e da LODF (e, portanto, da compatibilidade das leis distritais 

com tais normas) é tarefa afeta aos três Poderes da República em diálogos entre si e com a 

sociedade civil (BRANDÃO, 2012, p. 287). Como consequência, a pesquisa parte do 

pressuposto que nem todas as inconstitucionalidades decretadas pelo Poder Judiciário se 

sustentam, assim como ao Judiciário não deve ser atribuído o poder de dar a ―última palavra‖ 

sobre o sentido da Constituição, o que, em última instância, revela a complexidade do tema da 

jurisdição constitucional e do próprio fenômeno da declaração judicial de 

inconstitucionalidade das leis distritais
3
. 

No segundo capítulo, serão expostos os dados coletados, que passam a ser analisados a 

partir dos referenciais teóricos trabalhados no capítulo anterior. As inconstitucionalidades das 

leis distritais serão agrupadas segundo sua origem parlamentar ou executiva e de acordo com 

                                                           
2
 O modelo distributivista de comportamento parlamentar propõe que a sua atuação e produção legislativas 

pautam-se pela maximização das chances de reeleição do político e, portanto, pela satisfação dos interesses de 

sua clientela de modo que os benefícios alcançados com sua atuação sejam concentrados e os custos, 

compartilhados com toda a sociedade.   
3
 Essa consideração é da maior importância para que se deixe claro, desde o início, que o objeto do presente 

estudo não é exatamente a lei distrital inconstitucional, mas a declaração judicial de inconstitucionalidade das 

leis distritais, o que exige que a pesquisa inclua considerações acerca do respaldo teórico das decisões judiciais 

que anularam tais leis. 
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as razões principais de sua declaração (ofensa à competência legislativa da União, invasão da 

iniciativa legislativa do governador do DF, etc.).  

Posteriormente, a pesquisa promove uma avaliação das declarações judiciais de 

inconstitucionalidade das leis distritais da 5.ª Legislatura, juntamente com as características 

dessas leis e do trâmite das respectivas proposições legislativas, a fim de se identificar quais 

os autores das normas declaradas inconstitucionais, as razões jurídicas que embasaram a 

anulação e as características da tramitação legislativa dos respectivos projetos de lei, no 

intuito de identificar as principais causas do fenômeno estudado.  

A pesquisa, despindo-se do senso comum de que os legisladores distritais legislam mal 

e de modo afrontoso ao pacto constitucional de 1988, pretende averiguar se há uma simples 

reiteração, por parte da CLDF, na aprovação de leis sobre temas já consolidados no sentido de 

sua incompatibilidade com as normas constitucionais ou se existem outros fatores 

(federativos, interpretações judiciais equivocadas acerca dos limites legislativos dessa Casa de 

Leis, práticas políticas clientelistas, etc.) que influenciam a invalidação judicial das leis 

distritais e que carecem de uma maior reflexão acadêmica. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 No presente capítulo, serão expostos os referenciais teóricos que embasam a análise 

dos dados coletados nesta pesquisa.  

Observe-se que a declaração judicial de inconstitucionalidade das leis distritais 

aprovadas na 5.ª Legislatura da CLDF parece ser motivada por diversos fatores, a exemplo de 

uma repartição constitucional de competências legislativas concentradas na União; de um 

comportamento dos legisladores distritais pautado no modelo clientelista e na necessidade de 

aprovar leis que deem visibilidade política ao parlamentar, ainda que inconstitucionais; de 

determinadas características da tramitação legislativa dessas leis; e, em alguns casos, do 

predomínio, no STF e no TJDFT, da corrente teórica da supremacia judicial, pela qual ao 

Poder Judiciário cabe dar a última palavra sobre a interpretação das normas constitucionais, 

inclusive quanto à ponderação dos princípios e valores da CF/88, o que, em última instância, 

pode resultar em uma diminuição do já reduzido espaço legiferante dos legisladores do DF. 

A revisão de tais fundamentos teóricos revela-se imprescindível para a compreensão 

das possíveis causas do fenômeno ora pesquisado, a partir da exposição e da análise dos dados 

coletados, a serem realizadas no próximo capítulo. Para o cumprimento dos seus objetivos, a 

presente seção encontra-se dividida da seguinte forma: 

a) aspectos básicos de controle de constitucionalidade; 

b) aspectos básicos do processo legislativo distrital; 

c) competências legislativas do Distrito Federal; 

d) principais limites constitucionais formais e materiais opostos aos legisladores 

distritais; 

e) modelo distributivista e clientelista de comportamento parlamentar; 

f) fundamentos da jurisdição constitucional; 

g) teoria dos diálogos constitucionais. 

 

2.1 Aspectos básicos de controle de constitucionalidade 

 

2.1.1 O sistema de controle de constitucionalidade brasileiro  

 

 O Estado Democrático de Direito instaurado pela CF/88 exige que todos os atos do 

Poder Público, inclusive as leis, submetam-se à normatividade vinculante de suas regras e 

princípios, denominando-se de controle de constitucionalidade ou jurisdição constitucional o 
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exame de compatibilidade entre tais atos e as normas supremas e fundamentais do 

ordenamento constitucional (MENDES, 2011, p. 1058-1059)
4
. 

 O sistema de controle de constitucionalidade brasileiro é sincrético ou eclético 

(BARROSO, 2006, p. 64), na medida em que abrange: a) um controle político, realizado 

pelos Poderes Legislativo e Executivo predominantemente na fase de elaboração das leis, à 

semelhança do sistema francês; b) um controle jurisdicional, realizado pelo Judiciário, tanto 

pelo modelo difuso, concreto e incidental, pelo qual os juízes e tribunais têm a prerrogativa de 

analisar a constitucionalidade das leis no âmbito das mais diversas ações judiciais que 

discutem direitos subjetivos concretos e cuja decisão de inconstitucionalidade, em regra, 

produz efeitos apenas dentro do processo e, subjetivamente, entre as suas partes, à semelhança 

do sistema norte-americano; quanto pelo modelo concentrado, abstrato e principal, no âmbito 

das ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs), ações declaratórias de constitucionalidade 

(ADCs) e arguições de descumprimento de preceito fundamental (ADPFs), pelo qual as leis 

são declaradas inconstitucionais com feitos erga omnes e eficácia vinculante, nos termos do 

art. 102, § 2.º, da CF/88, à semelhança do sistema europeu-continental. 

Conforme adiantado na introdução, a presente pesquisa propõe-se a investigar o 

fenômeno da declaração judicial de inconstitucionalidade das leis distritais da 5.ª Legislatura 

da CLDF (fevereiro de 2007 a janeiro de 2011), com o recorte do controle concentrado, 

abstrato e principal realizado nas ADIs
5
, tendo em vista que as declarações de invalidade das 

leis nessas ações possuem eficácia para todos e equivalem, na prática, a sua retirada total ou 

parcial do ordenamento jurídico.  

A pesquisa não abrange, portanto, as declarações judiciais de inconstitucionalidade das 

leis distritais no âmbito do controle difuso, concreto e incidental, que ocorre nas mais diversas 

ações judiciais (criminais, civis, tributárias, trabalhistas, etc.), cujos efeitos, em regra, atingem 

apenas as partes desses processos. Assim, não se investigou os casos em que o Plenário do 

STF ou do TJDFT invalidou lei distrital aprovada na 5.ª Legislatura da CLDF no âmbito das 

arguições incidentais de inconstitucionalidade, por força do art. 97 da CF/88, ou em que o 

                                                           
4

 Na doutrina jurídica, Barroso (2006, p. 3) entende que ―jurisdição constitucional‖ e ―controle de 

constitucionalidade‖ não são expressões sinônimas, pois a primeira é gênero e a segunda, uma de suas espécies. 

Segundo esse autor: ―Jurisdição constitucional designa a aplicação da Constituição por juízes e tribunais. Essa 

aplicação poderá ser direta, quando a norma constitucional discipline, ela própria, determinada situação da vida. 

Ou indireta, quando a Constituição sirva de referência para atribuição de sentido a uma norma 

infraconstitucional ou de parâmetro para sua validade. Neste último caso estar-se-á diante do controle de 

constitucionalidade, que é, portanto, uma das formas de exercício da jurisdição constitucional‖. Feito o registro, 

o presente trabalho utilizará a expressão ―controle de constitucionalidade‖, quando se fizer referência à 

invalidação das leis distritais, e uma ou outra expressão, quando o caso permitir o uso intercambiável entre elas.  
5
 Registre-se que não foram identificadas ADCs ou ADPFs ajuizadas em face das leis distritais da 5.ª 

Legislatura. 
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Senado Federal ampliou erga omnes as declarações de inconstitucionalidade dessas mesmas 

leis do DF proferidas pelo STF, nos termos do art. 52, inciso X, da CF/88
6
. 

Tampouco é priorizado o estudo do controle preventivo de constitucionalidade 

realizado durante o processo de elaboração das leis distritais, seja pela Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) da CLDF, seja pelo veto jurídico do governador do DF, de 

acordo com o art. 74, § 1.º, da LODF. Apesar de não ser o objeto principal do estudo, 

considerando que uma análise detalhada da atuação da CCJ no período avaliado inviabilizaria 

os propósitos desse trabalho, tais hipóteses de controle preventivo serão objeto de 

consideração apenas no que tange ao exame das leis distritais declaradas inconstitucionais em 

ADIs no STF e no TJDFT, exatamente para se fazer o contraponto com as razões jurídicas 

utilizadas por esses Tribunais na invalidação das leis do DF. 

 

2.1.2 O duplo parâmetro das leis do DF: a CF/88 e a LODF 

 

Tendo em vista que o Estado brasileiro adota a forma federativa, admite-se a 

pluralidade de ordenamentos jurídicos coexistentes no território nacional (a saber: o federal, 

os estaduais, o distrital e os municipais), cada qual submetido às suas próprias 

―constituições‖. Para os fins desta pesquisa, importa destacar que a CF/88 e a LODF 

cumprem esse papel de norma fundamental e suprema, respectivamente, para a República 

Federativa do Brasil e para o DF. 

Com razão, a LODF é a lei fundamental e suprema do Distrito Federal, que contém as 

normas referentes à estruturação e à organização fundamental dessa unidade federada, além 

dos direitos, garantias e deveres dos cidadãos do DF. A Suprema Corte brasileira já teve a 

oportunidade de assentar a equiparação entre a LODF e as constituições estaduais, em decisão 

cujo trecho da ementa segue transcrito: 

 

A Lei Orgânica do Distrito Federal constitui instrumento normativo primário 

destinado a regular, de modo subordinante - e com inegável primazia sobre o 

ordenamento positivo distrital - a vida jurídico-administrativa e político-

institucional dessa entidade integrante da Federação brasileira. Esse ato 

representa, dentro do sistema de direito positivo, o momento inaugural e 

fundante da ordem jurídica vigente no âmbito do Distrito Federal. Em uma 

palavra: a Lei Orgânica equivale, em força, autoridade e eficácia jurídicas, a 

                                                           
6
 Não obstante, em breve consulta ao endereço eletrônico do Senado Federal na internet, não se registrou 

qualquer hipótese de lei distrital da 5.ª Legislatura com execução suspensa por força de resolução do Senado.  
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um verdadeiro estatuto constitucional, essencialmente equiparável as 

Constituições promulgadas pelos Estados-membros
7
. 

 

É inegável, portanto, o caráter de norma fundamental e suprema da LODF em relação 

às leis distritais, permitindo a declaração de inconstitucionalidade destas, quando houver 

contrariedade às normas hierarquicamente superiores daquela. Assim, se por um lado a 

própria LODF, à semelhança de qualquer constituição de estado-membro, não pode afrontar a 

CF/88 sob pena de ser declarada inconstitucional, por outro, a LODF é parâmetro adequado 

para a declaração de inconstitucionalidade das leis distritais contrárias às suas normas, seja 

pelo controle realizado de modo difuso, concreto e incidental, seja pelo controle abstrato das 

ADIs. Neste último caso, a ação direta de inconstitucionalidade será ajuizada no TJDFT, 

conforme será explicitado no próximo item.  

Tendo em vista que as leis distritais podem ser declaradas inconstitucionais tanto em 

relação à CF/88, quanto em relação à LODF e considerando o caráter constitucional de 

ambas, a presente pesquisa trata a incompatibilidade das leis distritais com a CF/88 ou com a 

LODF sob o signo da inconstitucionalidade, sem distinções, além de referir-se a ―normas 

constitucionais‖ para tratar desses dois ordenamentos fundamentais.   

 

2.1.3 As ADIs ajuizadas no STF e no TJDFT 

 

Por força dos arts. 102, inciso I, alínea ―a‖, e 125, § 2.º, da CF/88, as ADIs ajuizadas 

no STF (―ADIs federais‖) possuem como parâmetro exclusivo a CF/88, enquanto as ADIs 

ajuizadas no TJDFT (―ADIs distritais‖) somente podem invalidar as leis do DF em face da 

LODF.  

Nesse ponto, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não cabe a tribunais 

de justiça estaduais (e ao TJDFT) exercer o controle de constitucionalidade de leis locais no 

âmbito de ADIs ajuizadas nesses tribunais em face da CF/88, sob pena de usurpação das 

competências do STF
8
. Assim, as ADIs ajuizadas no TJDFT somente podem impugnar leis 

distritais com fundamento no desrespeito a norma da LODF, ainda que esta seja mera 

repetição obrigatória da CF/88 (LEONCY, 2007, p. 81). 

                                                           
7
 ADI n.º 980 Medida Cautelar (MC)/DF, Tribunal Pleno do STF, relator ministro Celso de Mello, julgada em 

03/02/1994 e publicada no Diário de Justiça (DJ) de 13/05/1994, p. 11337. 
8
 Nesse sentido, conferir o julgamento proferido na ADI n.º 347/SP, Tribunal Pleno do STF, relator ministro 

Joaquim Barbosa, julgada em 20/10/2006 e publicada no DJ de 20/09/2006, p. 48. 
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Essa é a razão pela qual, no próximo capítulo, pode-se observar que as declarações de 

inconstitucionalidade contidas nas ADIs do TJDFT referir-se-ão somente às normas da 

LODF, assim como aquelas do STF, apenas às normas da CF/88
9
.  

 

2.1.4 Inconstitucionalidades formais e materiais 

 

A pesquisa trabalha com os conceitos de inconstitucionalidades formal e material, 

cujas definições necessitam ser aclaradas (apesar de ambas resultarem igualmente na 

invalidade da lei). 

As inconstitucionalidades formais dizem respeito à inobservância de normas 

constitucionais de processo legislativo ou de competências legislativas (MENDES, 2011, p. 

1070), de modo que o defeito que as leis apresentam refere-se a requisitos de sua formação, e 

não propriamente ao seu conteúdo.  

Para os propósitos desta pesquisa, são exemplos de vícios formais das leis distritais: a 

invasão das competências legislativas da União previstas na CF/88; a lei de origem 

parlamentar que invade matéria da iniciativa legislativa privativa do governador do DF, 

notadamente as previstas no art. 71, § 1.º, da LODF; as leis propostas pelo governador, em 

matérias de suas iniciativas privativas, que recebem emendas parlamentares com aumento da 

despesa originalmente prevista, nos termos do art. 72, I, da LODF; e leis urbanísticas que 

propõem a alteração da destinação do uso do solo ou a desafetação de área pública, ainda que 

de iniciativa do governador do DF, mas sem a observância dos requisitos de estudos técnicos 

e de participação popular em audiência pública prévios, por força dos arts. 316 a 318 da 

LODF e 56 e 57 do Ato das Disposições Transitórias (ADT) da LODF. 

As inconstitucionalidades materiais, por sua vez, são aquelas que revelam um defeito 

no conteúdo da lei, conteúdo esse que afronta alguma regra ou princípio constitucional. São 

exemplos de vícios materiais das leis distritais os desrespeitos: a) aos princípios 

constitucionais da igualdade e da razoabilidade; b) às normas da LODF de proteção à saúde e 

ao meio ambiente; c) aos princípios constitucionais administrativos da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

                                                           
9
 Durante a pesquisa, não se constatou qualquer situação de conflito entre ADIs ajuizadas no STF e no TJDFT 

quanto a uma mesma lei distrital, inclusive porque, segundo a jurisprudência consolidada daquela Corte, 

havendo o ajuizamento simultâneo de ―ADI federal‖ no STF e de ―ADI distrital‖ no TJDFT, suspende-se esta 

última até a deliberação definitiva da primeira. Nesse sentido, vide a decisão constante da Petição n.º 2.701-

Agravo Regimental / SP, Tribunal Pleno do STF, relator para o acórdão ministro Gilmar Mendes, julgada em 

08/10/2003 e publicada no DJ de 19/03/2004, p. 16. 
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Ainda quanto a esse tema, ressalte-se que a análise judicial de inconstitucionalidade 

formal costuma anteceder à dos vícios materiais. Nesse sentido, quando o STF ou o TJDFT 

identifica um vício de inconstitucionalidade formal que macula toda a lei
10

, os julgadores 

deixam de analisar se a norma também apresenta vícios materiais, conforme remansosa 

jurisprudência do TJDFT, a saber: 

 

Inegável, pois que as leis impugnadas padecem de inconstitucionalidade 

formal, vício de iniciativa, o que contamina integralmente as normas. Assim, 

reconhecida a inconstitucionalidade formal das leis em comento, resta 

prejudicada a análise da inconstitucionalidade material das mesmas. Por 

ocasião do julgamento da liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

2004.00.2.006989-4, já defendi este posicionamento, o qual também vem 

sendo adotado neste Conselho Especial. Confiram-se as ADIN 

2000.00.2.003669-8, rel. Des. LÉCIO RESENDE e 2003.00.2.008960-4, rel. 

Des. JERONYMO DE SOUZA
11

. 

 

 A única observação que se faz sobre esse entendimento jurisprudencial é a de que a 

invalidação da norma por razões de inconstitucionalidade formal pode encobrir a existência 

simultânea de vícios materiais que deixaram de ser apreciados pelo TJDFT ou pelo STF. 

Apesar disso, quando a inconstitucionalidade formal atinge apenas parte da lei, é possível que 

o Tribunal invalide outros dispositivos da norma por vícios de conteúdo, o que chegou a 

acontecer em alguns casos analisados nesse trabalho, conforme será constatado no próximo 

capítulo. 

 Reconheça-se que tal fato pode revelar certa artificialidade das estatísticas 

apresentadas no próximo capítulo, em relação ao quantitativo de leis distritais com 

inconstitucionalidades formais e materiais. Porém, se se considerar que o objeto da pesquisa é 

identificar as principais causas da declaração judicial de invalidade das leis distritais, a 

margem de erro sobre tais estatísticas perde em importância.   

 

 

 

                                                           
10

 Registre-se, nesse ponto, um erro por vezes encontrado na doutrina jurídica ou na jurisprudência pátrias de 

associar a inconstitucionalidade formal à inconstitucionalidade total, como se todo vício de formalidade na 

elaboração da lei conduzisse a uma invalidade total da norma. Ora, se o vício formal incide apenas sobre parte da 

norma, a exemplo de um artigo de lei distrital que discipline assunto da competência legislativa da União ou que 

seja oriundo de uma emenda parlamentar que aumentou a despesa originalmente prevista em projeto de iniciativa 

privativa do governador do DF, não há por que anular toda a norma, se os demais dispositivos legais possuírem 

autonomia em relação ao artigo eivado de nulidade. Em conclusão, nada impede que a inconstitucionalidade 

formal, à semelhança da material, incida sobre parte da lei ou sobre toda a norma.   
11

 Trecho do voto do relator, desembargador Sérgio Bittencourt, no julgamento da ADI n.º 2004.00.2.008226-6, 

Conselho Especial do TJDFT, julgada em 29/03/2005 e publicada no DJ de 18/10/05, p. 113. 
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2.1.5 Ausência de prazos decadenciais para o ajuizamento de ADI contra lei distrital  

 

 Segundo a doutrina jurídica (VELOSO, 2003, p. 94) e a jurisprudência pacífica do 

STF e do TJDFT, não há prazos para o ajuizamento de ADIs contra as leis 

infraconstitucionais. A partir dessa realidade, alerta-se para o fato de que o quantitativo de leis 

distritais aprovadas na 5.ª Legislatura da CLDF e invalidadas em ADIs no STF ou no TJDFT 

identificado nessa pesquisa (a saber: cinquenta casos) não é definitivo, mas apenas revela as 

situações em que as referidas leis do DF já foram invalidadas nas ADIs, a partir de dados 

coletados até 15/08/2012. Nada impede, portanto, que esse quantitativo aumente nos 

próximos anos, mas, conforme alegado no item anterior, as estatísticas não compõem o 

objetivo principal deste estudo, sendo que o aumento dos casos não infirma o quanto já 

analisado em relação às principais causas da declaração judicial de inconstitucionalidade das 

leis distritais da 5.ª Legislatura. 

 

2.1.6 Considerações acerca da declaração judicial de inconstitucionalidade de leis distritais 

anteriores à 5.ª Legislatura  

 

Para a devida compreensão do fenômeno da invalidação judicial das leis distritais da 

5.ª Legislatura, considera-se relevante jogar alguma luz sobre as decisões judiciais em ADIs 

que envolveram as leis do DF de legislaturas anteriores. 

Nesse quesito, Melo (2008, p. 18-22) informa que, dos quinhentos e dezenove casos 

de leis distritais invalidadas total ou parcialmente, segundo dados coletados até meados do 

mês de maio de 2007, houve 128 (cento e vinte e oito) casos de inconstitucionalidades 

materiais, 330 (trezentos e trinta) de vícios formais e 61 (sessenta e um) em que o STF ou o 

TJDFT reconheceram simultaneamente vícios formais e materiais.  

Dessas inconstitucionalidades formais, observa Melo que a grande maioria (trezentos e 

três casos, i.e., cerca de sessenta por cento do total das inconstitucionalidades) referiu-se à 

invasão da iniciativa legislativa privativa do governador do DF, notadamente em matéria 

urbanística, de desafetação de área pública do DF, sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos distritais ou, ainda, sobre a organização, estrutura e atribuições dos órgãos e 

entidades da Administração Pública do DF. Ainda, 27 (vinte e sete) casos relacionaram-se 

com a invasão das competências legislativas da União previstas na CF/88. Quanto aos vícios 

materiais, preponderaram as situações de desrespeito aos princípios constitucionais da 

licitação e do concurso público, com expressivos 63 (sessenta e três) casos.  
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A esses dados, acrescentem-se as informações de Nogueira (2005, p. 20-25), que alerta 

para a pouca efetividade da CCJ da CLDF e para o fato de que, na grande maioria dos casos 

das leis distritais invalidadas pelo Judiciário (cerca de setenta e cinco por cento deles), o 

parecer da CCJ sobre a constitucionalidade da proposição legislativa foi proferido oralmente 

em Plenário, diante da tramitação da matéria em regime de urgência, nos termos do art. 163 

do Regimento Interno da CLDF (RICLDF).  

Quanto à motivação dos parlamentares distritais para a apresentação e aprovação de 

leis inconstitucionais, defende Nogueira (2005, p. 25) que a intenção de melhorar as 

estatísticas pessoais de produção legislativa e, em última análise, a pretensão de angariar 

votos nas eleições com essas leis são as razões principais, exemplificando o seu argumento 

com a afirmação de que 87 % (oitenta e sete por cento) das leis distritais declaradas como 

inconstitucionais e que doaram lotes a instituições diversas foram aprovadas no ano de 2002, 

ano eleitoral. 

Esse panorama inicial, que avalia o fenômeno ora estudado até meados do ano de 

2007, auxilia a compreensão da declaração judicial da inconstitucionalidade das leis distritais 

aprovadas na 5.ª Legislatura da CLDF (2007-2011).  

 

2.2 Aspectos básicos do processo legislativo distrital 

 

O processo legislativo é concebido, desde as Revoluções Burguesas do Século XVIII 

até os dias atuais, como mecanismo para assegurar que as normas reguladoras dos direitos dos 

cidadãos sejam produzidas por um órgão distinto daquele que as executa e composto por 

representantes populares, em um procedimento público, com a participação dos segmentos 

sociais envolvidos e com o fim de elaborar leis legítimas que reflitam a vontade geral, 

conforme os imperativos da razão humana e dos princípios constitucionais, a exemplo da 

liberdade, da igualdade e da solidariedade, tendo em vista que mesmo os revolucionários de 

1789 ―queriam o governo das leis como recusa do arbítrio de homens, jamais o arbítrio de 

homens por intermédio da lei‖ (FERREIRA FILHO, 2002, p. 59).  

A importância do processo legislativo e do respeito às suas normas constitucionais e 

regimentais para a efetividade da democracia são apontados pelos teóricos que estudam os 

parâmetros do devido processo legislativo. Para Oliveira (2000, p. 14-25), os desafios de um 

processo legislativo democrático passam pela proteção das condições procedimentais 

discursivas e negociais em favor de agentes legitimados (parlamentares ou não) que, em um 

contexto social complexo e plural, assegurem a autonomia jurídica dos cidadãos, permitindo 
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que as normas produzidas sejam reconhecidas e aceitas por todos os segmentos sociais 

envolvidos, bem como densifiquem os princípios morais universais, à luz dessa pluralidade 

ética e de visões de vida boa e digna.  

Assentada a importância do respeito ao processo legislativo democrático, passa-se à 

análise das peculiaridades do processo legislativo distrital. Nesse ponto, registre-se que a 

tramitação das proposições legislativas na CLDF não apresenta muitas diferenças em relação 

àquela ocorrida nas demais casas legislativas brasileiras. As normas gerais de processo 

legislativo previstas na CF/88 já estabelecem as regras fundamentais de iniciativa legislativa e 

de deliberação parlamentar e executiva, que vem a ser reproduzidas na LODF e no Regimento 

Interno da CLDF (RICLDF).  

No presente item, serão examinados certos aspectos do processo legislativo distrital 

que podem influenciar na aprovação de leis distritais inconstitucionais e que, em alguns casos, 

evidenciam nítidos desrespeitos ao devido processo legislativo. 

 

2.2.1 Iniciativa das leis distritais 

 

Nos termos do art. 71 da LODF, a iniciativa das leis complementares e ordinárias 

distritais cabe a qualquer deputado ou comissão da CLDF, ao governador do DF, ao Tribunal 

de Contas do DF e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Lei Maior distrital.      

Com a ressalva das matérias de iniciativa legislativa privativa, a serem analisadas 

posteriormente
12

, qualquer deputado distrital pode apresentar um projeto de lei ordinária ou 

complementar sobre as matérias de competência legislativa do DF. Ainda, os parlamentares 

podem emendar os projetos de lei em trâmite na CLDF, inclusive aqueles de iniciativa 

privativa do governador do DF, devendo, para tanto, respeitar os limites constitucionais 

previstos no art. 72, I, da LODF.   

Nesse contexto, a presente pesquisa pretende identificar os autores das leis ou dos 

dispositivos legais declarados inconstitucionais, sendo que serão considerados de autoria 

parlamentar os projetos ou dispositivos apresentados por deputados distritais, seja pela 

emenda parlamentar, seja pelo oferecimento do projeto original. Por outro lado, serão 

considerados de autoria do governador do DF os projetos por ele apresentados, ainda que 

tenham sido emendados pelos parlamentares, desde que a inconstitucionalidade não tenha 

sido inserida pela emenda.  

                                                           
12

 Vide item 2.4.1 deste trabalho científico.   
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Por fim, registre-se que a pesquisa restringe o seu objeto de análise às leis ordinárias e 

complementares e às emendas à LODF aprovadas ao longo da 5.ª Legislatura e suas 

respectivas proposições legislativas, desconsiderando os decretos legislativos e resoluções 

editados pela CLDF, por considerar que as leis e as emendas à LODF possuem maior 

relevância jurídica e impacto na vida dos cidadãos do DF, atraindo o interesse acadêmico 

deste trabalho.  

 

2.2.2 Momentos do controle de constitucionalidade preventivo 

 

 Com base no RICLDF, são momentos de apreciação da constitucionalidade da 

proposição legislativa em trâmite na CLDF: a possibilidade de seu presidente realizar análise 

preliminar da constitucionalidade das proposições legislativas (art. 42, inciso II, alínea ―b‖) e 

o parecer de caráter terminativo proferido pela CCJ, com possibilidade de recurso ao Plenário 

interposto por um oitavo dos deputados distritais (art. 63, inciso I e § 1.º). 

Registre-se que o parecer da CCJ pode ser proferido em reunião ordinária ou 

extraordinária dessa Comissão, o que costuma ser feito a partir de parecer escrito do deputado 

designado relator, o qual é discutido e votado na reunião da Comissão, ou, ainda, ser proferido 

oralmente em Plenário, quando a proposição estiver tramitando em regime de urgência, nos 

termos do art. 163 do RICLDF. 

Fora do âmbito da CLDF e sem adentrar na análise do controle de constitucionalidade 

preventivo realizado pelo Poder Judiciário via mandado de segurança do parlamentar 

(BARROSO, 2006, p. 46), outro momento relevante do controle de constitucionalidade 

preventivo é o que ocorre por ocasião do veto do governador do DF, oposto em razão da 

inconstitucionalidade do projeto de lei, de acordo com o art. 74, § 1.º, da LODF. Nesta 

oportunidade, o governador pode se insurgir contra proposições consideradas incompatíveis 

com a CF/88 ou com a LODF, o que oportuniza um novo debate na CLDF, por ocasião da 

apreciação do veto, nos moldes do art. 74, § 5.º, da LODF. Tal apreciação do veto 

governamental representa outro momento de possível apreciação da constitucionalidade da 

proposição legislativa.  

 Reconhece-se, com apoio em Oliveira (2002, p. 83), que o controle, para ser efetivo e 

imparcial, exige a independência e o distanciamento entre os entes controlador e controlado, 

daí a desconfiança que paira em qualquer controle realizado internamente por um órgão 

público sobre suas próprias entranhas.  
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No caso do controle preventivo de constitucionalidade realizado pela CCJ, a realidade 

não é diferente. Tendo em vista que as comissões parlamentares no Legislativo brasileiro 

espelham, na medida do possível, o jogo de forças políticas representadas no plenário da casa 

legislativa, por força do art. 58, § 1.º, da CF/88, o controle de constitucionalidade preventivo 

da CCJ acaba sendo realizado pelas maiorias parlamentares, o que diminui as chances de um 

controle efetivo e imparcial por parte das minorias (OLIVEIRA, 2002, p. 99-100).  

 Contudo, a pesquisa ora realizada trabalha com a hipótese de que, se o controle 

preventivo realizado no âmbito da CCJ tem poucas chances de rejeitar as proposições 

legislativas de interesse do governo ou das maiorias parlamentares e cuja compatibilidade 

com as normas constitucionais revele-se duvidosa, essa probabilidade diminui mais ainda 

quando o parecer da CCJ é proferido oralmente em Plenário, seja porque os acordos políticos 

já foram feitos, seja porque se entende que tal prática dificulta sobremaneira o possível debate 

que poderia ser travado no âmbito da reunião da CCJ, Comissão essa que é institucionalmente 

voltada para a análise técnica das proposições legislativas e que, em tese, reúne os 

parlamentares com maior capacidade técnica e pessoal de realizar tal controle.  

O levantamento da porcentagem das leis distritais invalidadas judicialmente que se 

submeteram a essa apreciação plenária da compatibilidade da proposição legislativa com as 

normas constitucionais pretende trazer indícios da inconveniência na reiteração dessa prática.  

Ainda, será levantada a porcentagem de leis distritais invalidadas cujo projeto de lei 

foi apreciado oralmente em plenário pela CCJ nesse rito de urgência e, ato contínuo, aprovado 

definitivamente na CLDF por ocasião dos últimos sete dias de um período legislativo (ou seja, 

entre 23/06 e o fim do primeiro período legislativo e entre 08/12 e o fim de cada sessão 

legislativa anual da 5.ª Legislatura), como indício de que, nesses períodos, a urgência e o 

açodamento na aprovação de uma grande quantidade de proposições legislativas favorecem a 

aprovação de leis distritais inconstitucionais.  

Reitere-se a observação de que, para os fins dessa pesquisa, a análise do controle 

preventivo de constitucionalidade das leis distritais limitar-se-á às proposições legislativas 

que originaram as leis da 5.ª Legislatura declaradas inconstitucionais em ADIs no STF e no 

TJDFT. Nesses projetos, será analisado como ocorreram os instrumentos de controle 

preventivo e em que medida os parlamentares discutiram a constitucionalidade duvidosa das 

proposições legislativas.     
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2.2.3 Assessoria Legislativa  

 

 O assessoramento técnico realizado pelos órgãos institucionais e permanentes dos 

parlamentos é fator de extrema importância para a independência e o fortalecimento do Poder 

Legislativo, assim como para o bom cumprimento das funções parlamentares em matéria 

legislativa. 

 Segundo Bittencourt (2009, p. 27-37), a crescente complexidade tecnológica e 

científica de alguns temas a serem normatizados pelo Estado, a necessidade de filtrar as 

informações externas encaminhadas aos legisladores pelos grupos de pressão e pelos mais 

diversos segmentos sociais, assim como a necessidade de garantir uma simetria informacional 

entre os Poderes Legislativo e Executivo, a fim de dotar os parlamentares das informações 

técnicas necessárias para as deliberações políticas, explicam o papel fundamental que esses 

órgãos da burocracia legislativa desempenham na atividade parlamentar. 

 No âmbito do processo legislativo, as assessorias técnicas têm condições de dotar os 

parlamentares das informações acerca da viabilidade jurídica das proposições legislativas e de 

sua compatibilidade com as normas constitucionais, seja em relação aos entendimentos 

doutrinários, seja em relação aos posicionamentos dos tribunais pátrios. 

 No âmbito da CLDF, a Assessoria Legislativa (ASSEL), órgão vinculado à Terceira 

Secretaria da Mesa Diretora e regulamentado pela Resolução da CLDF n.º 89, de 1994, possui 

como missão institucional, a ser desempenhada pelos consultores legislativos lotados nesse 

órgão, elaborar pesquisas e estudos técnicos sobre os mais diversos temas legislativos, 

prestando assessoramento técnico-especializado aos deputados, comissões, lideranças, Mesa 

Diretora e demais órgãos administrativos da CLDF.  

 Especificamente em relação ao assessoramento técnico prestado pela ASSEL quanto 

ao estudo da constitucionalidade das proposições legislativas em trâmite na CLDF, registre-se 

que esse órgão somente realiza tal assessoramento quando solicitado pelos deputados ou 

comissões parlamentares, sendo que, na quase totalidade dos casos, a consultoria ocorre 

quando o parlamentar designado para relatar o projeto na CCJ realiza a solicitação de uma 

minuta de parecer da CCJ ou de um estudo técnico.  

Nesse momento, é de se ressaltar que, segundo a prática adotada na CLDF, nem o 

consultor legislativo encontra-se vinculado a redigir uma minuta de parecer no sentido da 

admissibilidade ou da inconstitucionalidade da matéria, assegurando-se-lhe a autonomia 

técnica no desempenho da função de assessoramento, tampouco o parlamentar encontra-se 

vinculado a acatar as razões técnicas oferecidas na minuta de parecer.  



29 

 

Na presente pesquisa, será levantado se as leis distritais da 5.ª Legislatura invalidadas 

judicialmente foram submetidas à análise da ASSEL e, em caso afirmativo, se a minuta de 

parecer ou o estudo técnico foi acatado pelos parlamentares distritais. 

A hipótese a ser comprovada aqui é a de que os parlamentares distritais optam por não 

consultar a ASSEL, diante de proposições legislativas de constitucionalidade duvidosa, 

fazendo prevalecer a vontade política de aprová-las, apesar do alto risco de sua posterior 

invalidação judicial. 

 

2.2.4 Publicação das leis distritais com a indicação da autoria da proposição legislativa  

 

 Por força da Lei Ordinária n.º 1.038, de 21 de março de 1996, as leis distritais são 

publicadas no Diário Oficial do DF (DODF) com o nome do autor do projeto que lhes deu 

origem. De fato, as leis distritais são publicadas no DODF com a indicação do autor do 

respectivo projeto de lei, logo abaixo da epígrafe e acima da ementa da lei. Na prática, quando 

dois projetos de lei tramitam em conjunto, nos termos dos arts. 154 e 155 do RICLDF, a 

precedência da proposição mais antiga resulta na prioridade da indicação do nome do autor do 

projeto mais antigo na lei publicada, salvo quando há acordo entre os parlamentares no 

sentido da indicação do nome de mais de um deputado na lei
13

. 

 Tal prática, à evidência, não se harmoniza com o princípio constitucional da 

impessoalidade, previsto no art. 37, caput, da CF/88 e no art. 19 da LODF, pelo qual os atos 

administrativos não são imputáveis aos servidores que os praticam, mas aos órgãos ou 

entidades da Administração Pública em nome dos quais age o funcionário (SILVA, 2005, p. 

667). Ainda com base no princípio da impessoalidade, o art. 37, § 1.º, da CF/88 proíbe a 

divulgação de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou servidores na publicidade dos atos do Poder Público. Ocorre que a divulgação 

do nome do parlamentar distrital tem o claro objetivo de associar a lei publicada ao deputado 

autor do respectivo projeto, na busca de proveitos eleitorais.  

A publicação da lei distrital com o nome do autor da respectiva proposição legislativa, 

além de afrontar o princípio da impessoalidade, é fator que pode contribuir para a publicação 

de leis distritais inconstitucionais, tendo em vista que o parlamentar associa o seu nome a uma 

lei devidamente aprovada e publicada no DODF, ainda que ela venha a ser invalidada 

                                                           
13

 Registre-se que, em consulta aos sítios na internet de todas as assembleias legislativas dos estados-membros, 

tal prática somente foi identificada nos estados de São Paulo, Ceará e Amapá. 
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posteriormente pelos tribunais judiciários, com possíveis ganhos eleitorais advindos dessa 

produção legislativa.   

Ressalte-se que, apesar de não se ter conhecimento de pesquisa que comprove a 

influência da autoria de leis aprovadas por um parlamentar e posteriormente declaradas 

inconstitucionais e o seu desempenho eleitoral em pleitos posteriores (a fim de se perquirir se 

tal conduta gera benefícios ou prejuízos nas urnas), considera-se que o parlamentar distrital 

prefere aprovar uma lei de constitucionalidade duvidosa de sua autoria, notadamente se ela 

tiver grande impacto social e apelo eleitoral, a manter-se restrito ao limitado espaço de 

competências legislativas do DF.  

A reiteração na aprovação de leis distritais sobre temas já consolidados no sentido de 

sua incompatibilidade com a CF/88 ou com a LODF, conforme hipótese trabalhada nessa 

pesquisa, consiste em um indício de que é vantajoso para o parlamentar da CLDF, do ponto 

de vista eleitoral, legislar em desconformidade com as normas constitucionais e, inclusive, 

associar o seu nome a tais leis.       

  

2.3 Competências legislativas do Distrito Federal  

 

2.3.1 Breve histórico da autonomia política do DF 

 

O DF, antigo Município Neutro do Império, passou a ostentar a condição de entidade 

federativa com a Constituição Federal de 1967, época em que ele era governado por um 

prefeito nomeado pelo presidente da República, além de se submeter a uma legislação 

aprovada por comissão parlamentar do Senado Federal, de acordo com o art. 17, § 1.º, da 

Constituição de 1967.  

Com a redemocratização do País, houve a primeira eleição de representantes da 

população do DF. De fato, em 1986, oito deputados federais e três senadores tornaram-se 

membros da Assembleia Nacional Constituinte em nome dos cidadãos do DF. Posteriormente, 

com a autonomia política prevista na CF/88, em 1990, ocorreram as primeiras eleições para 

governador, senador, deputados federais e distritais (NOGUEIRA, 2005, p. 1). 

Registre-se que a autonomia política do DF foi conquistada a partir da luta histórica de 

sua população pelo direito de eleger os seus representantes políticos e de ter a sua própria 

legislação e políticas públicas (BORGES, 2009, p. 34-38).  

Nesse contexto, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, instalada em 1.º de janeiro 

de 1991, representa uma das mais novas casas legislativas do País (ao menos entre as 
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unidades federativas regionais) e o resultado da luta da população do DF por sua autonomia 

política.   

 

2.3.2 Características da autonomia federativa do DF 

 

O DF, com sua missão primordial de abrigar a Capital Federal, Brasília, e de sediar o 

governo da União, não é estado-membro nem município, mas acumula as competências de 

ambos.  

A condição híbrida do DF é evidenciada: pelo fato de sua constituição política 

denominar-se ―Lei Orgânica do DF‖, semelhante à realidade municipal; por ter um Executivo 

chefiado por governador, à semelhança dos estados; e pelo nome do seu Legislativo: a 

―Câmara Legislativa do Distrito Federal‖, um misto entre assembleia estadual e câmara 

municipal de vereadores. Ela é composta de vinte e quatro deputados distritais eleitos 

simultaneamente com o governador do DF de quatro em quatro anos, nos termos do art. 32, § 

2.º, da CF/88. 

Em razão de abrigar os Poderes da Nação, a autonomia político-administrativa do DF 

foi concebida pela CF/88 de modo parcialmente tutelado pela União (SILVA, 2005, p. 650), 

tendo em vista que o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, ambos do Distrito Federal e 

dos Territórios (TJDFT e MPDFT), não são órgãos vinculados à Administração Pública 

distrital, mas constituem órgãos federais, cuja legislação e administração são da competência 

da União, de acordo com os artigos 21, inciso XIII, e 22, inciso XVII, da CF/88
14

.  

Ainda, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros militar do DF (PCDF, 

PMDF e CBMDF) são órgãos vinculados à Administração Pública local, porém cabe à União 

mantê-las e editar as leis organizatórias dessas instituições, por força do artigo 21, inciso XIV, 

da CF/88, a revelar mais uma tutela federal incidente sobre a autonomia federativa do DF. 

Feitas essas ressalvas, o DF possui as competências legislativas e administrativas 

conferidas pela CF/88 aos estados-membros e municípios, conforme esclarecido no próximo 

item.   

 

 

 

 

                                                           
14

 Evidenciando que o TJDFT não é um órgão da estrutura administrativa do DF, dispõe o art. 53 da LODF que 

―São Poderes do Distrito Federal, independentes e harmônicos entre si, o Executivo e o Legislativo‖. 
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2.3.3 Exposição das competências legislativas do DF 

 

Segundo Silva (2005, p. 478), a Carta Política de 1988 adotou um sistema complexo 

de repartição de competências, combinando as seguintes técnicas: 

a) enumeração expressa dos poderes da União (arts. 21 e 22); 

b) previsão do poder remanescente, não enumerado, residual ou reservado para os 

estados-membros (art. 25, § 1.º); 

c) indicação dos poderes dos municípios, em torno do critério do interesse local (art. 

30, inciso I); 

d) fixação de uma competência administrativa comum, cumulativa ou paralela para a 

União, os estados, o DF e os municípios (art. 23); 

e) estabelecimento de uma competência legislativa concorrente entre a União, os 

estados-membros e o DF (art. 24). 

Do ponto de vista das competências legislativas do DF e considerando a acumulação 

das competências estaduais e municipais, pode-se afirmar que essa unidade federada possui 

atribuição para legislar nas hipóteses abaixo elencadas. 

a) Matérias que não lhes sejam vedadas pela CF/88, nos termos do artigo 25, § 1.º, da 

CF/88, o qual prevê a denominada competência reservada, remanescente ou residual, entregue 

aos estados (e ao DF, por consequência) por inspiração da Constituição norte-americana, de 

1787
15

. 

Ocorre que, o federalismo por agregação norte-americano tem, na competência 

remanescente dos estados-membros, a garantia de limitação do poder central e de uma ampla 

esfera de autonomia legislativa aos entes regionais, tendo em vista que à União foram 

entregues poucas atribuições expressas na sintética Constituição estadunidense (MOHN, 

2010, p. 216).  

Na atual Constituição brasileira, por outro lado, tal cláusula não extrapola o seu 

conteúdo retórico, diante da extensa enumeração dos poderes da União e dos poderes 

municipais indicados em torno do interesse local (BARACHO JÚNIOR, 2010, p. 159 e 167). 

Registre-se, ainda, que a competência remanescente dos estados e do DF não tem o 

condão de entregar a essas entidades toda e qualquer matéria que não lhes tenha sido 

expressamente vedada, pois o sistema de repartição de competências federativas da CF/88 

                                                           
15 Nos termos da Décima Emenda à Constituição dos EUA, ratificada em 1791, ―Os poderes que não tenham 

sido delegados aos Estados Unidos pela Constituição e não tenham sido proibidos por ela aos Estados serão 

reservados, respectivamente, aos Estados ou ao povo‖ (tradução livre). 
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submete-se ao princípio maior da predominância do interesse (SILVA, 2005, p. 478), pelo 

qual os assuntos de predominante interesse nacional (ainda que não expressamente referidos 

na CF/88) cabem à União, enquanto os de predominante interesse regional ou local cabem, 

respectivamente, a estados e municípios.  

Em resumo, considerando o detalhamento do texto constitucional brasileiro, muito 

pouco se extrai da referida competência remanescente dos estados-membros, restando 

basicamente as leis concernentes às suas atribuições administrativas e financeiras 

(ALMEIDA, 2010, p. 111).  

b) Competências legislativas atribuídas pela CF/88 aos municípios, notadamente nos 

incisos I a IX do seu art. 30.  

Os incisos I e II do art. 30 da CF/88 trazem as principais competências legislativas dos 

municípios, a saber: a exclusiva (art. 30, I) e a suplementar (art. 30, II). 

Quanto à primeira, compete à lei orgânica municipal (no caso, a LODF) definir a 

abrangência dos assuntos de predominante interesse local
16

, considerando que a CF/88 

enumerou apenas parcialmente o seu conteúdo, a exemplo das matérias contidas nos seus arts. 

30, incisos III a IX, 156 e 182, § 1.º. 

No caso do Distrito Federal, a previsão da LODF sobre o que venha a ser considerado 

assunto de predominante interesse local não pode invadir as matérias de predominante 

interesse nacional afetas constitucionalmente à União. Dá-se como exemplo o art. 15, inciso 

XI, da LODF, pelo qual é da competência privativa do DF regular os serviços de veículos de 

aluguel. Tal regulação, por óbvio, não poderá ofender a legislação federal sobre trânsito e 

transporte, de acordo com o art. 22, inciso XI, da CF/88.  

 Quanto à competência legislativa dos municípios para suplementar a legislação 

federal e estadual, prevista no art. 30, II, da CF/88, ela incide exatamente sobre as matérias de 

competência legislativa concorrente do art. 24 da CF/88. Considerando que o DF já a possui, 

por força do próprio art. 24, não há aqui qualquer acréscimo de competências legislativas 

distritais. 

c) Questões específicas das competências legislativas privativas da União previstas no 

art. 22 da CF/88, a partir de delegação autorizada por lei complementar federal, nos termos do 

art. 22, parágrafo único, da CF/88. 

                                                           
16 Atente que, para ser da competência exclusiva dos municípios (e do DF), não é necessário que o assunto seja 

de exclusivo interesse local, bastando que o seja de modo ―predominante‖, i.e., atendendo de modo direto e 

imediato às necessidades da municipalidade, ainda que com alguma repercussão sobre as necessidades dos 

estados e do País (CARRAZZA, 2004, p. 158). 
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O art. 22 da CF/88 contempla, em seus vinte e nove incisos, as mais variadas matérias 

legislativas, as quais abrangem os temas de maior relevância para a vida do cidadão, a 

exemplo dos direitos civil, penal, processual, trabalhista, comercial, eleitoral e de trânsito e 

transporte.  

Nesses temas, estados, DF e municípios não podem legislar, quer sobre normas gerais, 

quer sobre as especiais, com a ressalva da delegação promovida por lei complementar federal 

e que incida em questões específicas e pontuais de alguma dessas matérias
17

. 

d) Competência legislativa concorrente com a União nas matérias previstas no art. 24 

da CF/88.  

A competência legislativa concorrente entre a União, os estados e o DF insere-se no 

contexto do federalismo cooperativo, concebido na Alemanha após a 1.ª Guerra Mundial e 

que se baseia no estabelecimento de competências federativas compartilhadas por mais de um 

ente federativo, de modo a permitir uma atuação coordenada entre eles (MOHN, 2010, p. 

217)
18

. 

Ressalte-se que toda federação é o resultado de um equilíbrio de forças 

centrípetas/integradoras e centrífugas/descentralizadoras, que procura manter a unidade 

nacional, com respeito às diversidades regionais. Nesse contexto, a história do 

constitucionalismo brasileiro revela uma tendência centralizadora, motivada pela origem 

unitária do Estado que deu azo a um federalismo por desagregação (isto é: o Estado unitário – 

o Império brasileiro – resolveu se descentralizar em uma Federação, em 1889) e pelos 

períodos autoritários do Estado Novo e do Regime Militar de 1964 (BARACHO JÚNIOR, 

2010, p. 161). 

Na Carta Política de 1988, a palavra de ordem era a descentralização, na tentativa de 

alcançar um federalismo de equilíbrio, o que foi buscado principalmente pelo reconhecimento 

do caráter de entidade federativa aos municípios e por meio da expansão das hipóteses de 

                                                           
17

 O único exemplo dessa delegação atualmente em vigor é encontrado na Lei Complementar n.º 103, de 14 de 

julho de 2000, pela qual: ―Os Estados e o Distrito Federal ficam autorizados a instituir, mediante lei de iniciativa 

do Poder Executivo, o piso salarial de que trata o inciso V do art. 7.º da Constituição Federal para os empregados 

que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho‖ (art. 1.º).  
18

 Ainda segundo Horta (2003, p. 312-313), no atual regime federativo alemão submetido à Lei Fundamental de 

Bonn, de 1949, o domínio da legislação concorrente reúne matérias de grande importância (a exemplo do direito 

civil, penal e do trabalho), com uma atuação destacada para as leis dos estados, tendo a legislação federal o papel 

principal de normatizar os aspectos que exijam uma legislação uniforme, a exemplo das normas gerais 

(ALMEIDA, 2010, p. 53). Ainda para Horta (2003, p. 313-314), por meio dessas regras, a Alemanha instituiu 

um modelo de federalismo de equilíbrio, em que há uma cooperação entre os entes federativos nas áreas de 

interesse comum e onde ―o indispensável exercício dos poderes federais não venha inibir o florescimento dos 

poderes estaduais‖. 
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competências administrativas comuns do art. 23 e de competências legislativas concorrentes 

do art. 24, ambos da CF/88
19

.   

Contudo, a pretensão da CF/88 de restaurar um federalismo mais efetivo ainda esbarra 

nas tendências centralizadoras históricas que demonstram, na prática, uma federação ainda 

muito concentrada no poder central da União. Nas palavras de Almeida (2010, p. 75): 

 

Isto demonstra que a recomposição do equilíbrio federativo é problema 

muito mais complicado do que se pode imaginar à primeira vista.  

De fato, realisticamente, a preponderância da União no federalismo 

contemporâneo é um dado com que se tem de aprender a conviver. O que é 

preciso impedir é uma hegemonia do poder federal que desnature o sistema.  

Se pensarmos principalmente em termos da interação 

federalismo/democracia, o Estado Federal tanto mais propiciará a 

democracia quanto mais perto dos destinatários estiver a sede do poder 

decisório. 

  

De qualquer sorte, registre-se que a CF/88, na sua concepção do sistema de repartição 

de competências entre os entes federativos, buscou conciliar as melhores experiências dos 

federalismos clássico dos EUA e contemporâneo europeu, recebendo fortes influências do 

federalismo cooperativo alemão, na tentativa de alcançar uma Federação de equilíbrio 

(HORTA, 2003, p. 446).  

Quanto à competência legislativa concorrente do art. 24 da CF/88, registre-se que, na 

lição de Moreira Neto (1988, p. 131), existem duas espécies de competência legislativa 

concorrente: a clássica (ou cumulativa) e a limitada (ou não cumulativa), ambas adotadas nas 

Constituições brasileiras de 1934 (art. 5.º) e de 1946 (arts. 5.º e 6.º). Pela primeira, a União 

possui capacidade ilimitada de legislar sobre as matérias concorrentes, podendo inclusive 

esgotá-las, remanescendo aos estados o poder de suplementação, em caso de ausência de 

norma federal, ou de complementação para preencher lacunas eventuais por ela deixadas. Já 

na competência legislativa concorrente limitada, estabelece-se uma repartição vertical da 

legislação sobre determinados temas de modo que a União e os estados legislam 

limitadamente: a União restringida a baixar normas gerais e diretrizes, enquanto os estados, as 

normas específicas, de aplicação. 

A CF/88 adotou apenas a competência legislativa concorrente limitada, estabelecendo 

os limites de atuação da União e dos estados nos parágrafos do seu art. 24 da seguinte forma: 

 

                                                           
19

 Mohn (2010, p. 237) esclarece que a intenção descentralizadora dos constituintes de 1987/88 fica patente na 

ampliação do rol das competências legislativas concorrentes, notadamente em matéria de meio ambiente, solo e 

recursos naturais, patrimônio cultural, turístico e paisagístico, além dos direitos urbanístico e econômico.  
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Art. 24 [...] 

§ 1.º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-

se-á a estabelecer normas gerais. 

§ 2.º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui 

a competência suplementar dos Estados. 

§ 3.º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

§ 4.º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 

eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

 

Se tais normas deixam claro que os estados-membros e o DF, nas matérias do art. 24, 

possuem competência legislativa para suprir as normas gerais da União em sua ausência 

(competência suplementar-supletiva) ou para complementar (no sentido de especificar) as 

normas gerais da União (competência suplementar-complementar) (MOREIRA NETO, 1988, 

p. 147), elas não resolvem o problema fundamental da competência legislativa concorrente, 

que consiste na definição dos limites da legislação federal em torno do conceito 

indeterminado das normas gerais, em contraposição às normas específicas dos estados e do 

DF.  

Na doutrina jurídica brasileira, as melhores contribuições partem de Moreira Neto 

(1988, p. 149-150), que, fazendo um apanhado dos posicionamentos dos principais 

constitucionalistas brasileiros, sintetiza as características das normas gerais nos seguintes 

termos:  

a) estabelecem princípios, diretrizes, linhas mestras e regras jurídicas gerais; 

b) não podem entrar em pormenores ou detalhes nem esgotar o assunto legislado; 

c) devem ser regras nacionais, uniformemente aplicáveis a todos os entes públicos; 

d) só cabem quando preencham lacunas constitucionais ou disponham sobre áreas de 

conflito; 

e) devem referir-se a questões fundamentais; 

f) são limitadas, no sentido de não poderem violar a autonomia dos estados; 

g) são normas de aplicação direta (em situações específicas abaixo esclarecidas). 

Partindo para uma definição mais precisa do termo, Moreira Neto (1988, p. 152 a 162) 

defende que as normas gerais compõem um terceiro gênero normativo, intermediário entre as 

normas-princípios, que proclamam valores e que possuem a finalidade primordial de limitar a 

atividade dos legisladores, além de se situar no extremo da abstração e da generalização, e as 

normas-particularizantes, que se colocam no outro extremo de concreção e particularização. 

Nessa posição intermediária, as normas gerais possuiriam características semelhantes 

às das normas-princípios, a saber: declaram um valor juridicamente protegido; conformam um 
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padrão vinculante para as normas particularizantes; e vedam que o legislador atue em 

contrariedade ao valor nelas declarado.  

Por outro lado e semelhante às normas-particularizantes, as normas gerais da União 

podem ser aplicadas concreta e diretamente às relações específicas no âmbito da 

competência administrativa federal, mas também no âmbito estadual, distrital ou municipal, 

desde que estes entes não tenham legislado sobre normas específicas ou tenham legislado em 

desconformidade com as normas gerais federais. 

Em resumo, as normas gerais, na competência legislativa concorrente, possuem como 

destinatários principais os legisladores estaduais e distritais, na medida em que estabelecem as 

linhas mestras, as diretrizes a serem seguidas pelas normas particularizantes, e somente 

possuem aplicação imediata e direta nas relações jurídicas individuais: no âmbito da 

administração pública federal, na ausência das normas estaduais ou distritais ou, ainda, 

quando estas tenham sido elaboradas em desrespeito às normas gerais federais.    

Na precisa definição de Moreira Neto (1988, p. 159): 

 

[...] normas gerais são declarações principiológicas que cabe à União editar, 

no uso de sua competência concorrente limitada, restrita ao estabelecimento 

de diretrizes nacionais sobre certos assuntos, que deverão ser respeitadas 

pelos Estados-membros na feitura das suas respectivas legislações, através 

de normas específicas e particularizantes que as detalharão, de modo que 

possam ser aplicadas, direta e imediatamente, às relações e situações 

concretas a que se destinam, em seus respectivos âmbitos políticos.  

 

Portanto, o DF possui competência legislativa nas matérias contidas no art. 24 da 

CF/88 para detalhar as diretrizes, as linhas mestras definidas nas normas gerais federais, bem 

como para dispor sobre normas gerais, na hipótese de ausência da legislação federal. 

   

2.3.4 Análise crítica das competências legislativas do DF e de seu tratamento pela 

jurisprudência do STF 

 

A Carta Política de 1988 foi madrasta com as assembleias legislativas estaduais e 

câmaras municipais de vereadores e, por conseguinte, com a CLDF. Uma análise rápida sobre 

os vinte e nove incisos do art. 22 da CF/88 evidencia que os temas de grande relevância para a 

vida dos cidadãos, a exemplo dos direitos penal, civil, comercial e trabalhista, são da 

competência legislativa federal.     
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O art. 24 da CF/88 reservou aos estados e ao DF poucas matérias de maior relevância, 

a exemplo dos direitos tributário, financeiro, econômico e urbanístico, além do orçamento, 

meio ambiente, educação e cultura
20

. 

No caso da CLDF, reconheça-se, a situação é um pouco menos dramática do que a das 

assembleias legislativas estaduais, tendo em vista a competência do DF para legislar sobre as 

matérias municipais, a exemplo dos assuntos de predominante interesse local como os 

serviços públicos de transporte coletivo, limpeza pública e cemitérios. 

Registre-se, portanto, que o DF possui um espaço relativamente reduzido de 

competências legislativas, diante do pacto federativo desequilibrado em prol da União, fato 

que influencia o fenômeno da declaração judicial de inconstitucionalidade das leis distritais. 

Longe de querer justificar a recorrência de leis distritais que invadem as competências 

legislativas da União, entende-se que o reduzido espaço de competências legislativas do DF, 

em tamanho e em importância, influencia a produção de leis distritais que afrontam o pacto 

federativo concebido na CF/88, considerando a intenção do legislador distrital de criar normas 

que influenciem de maneira mais relevante a vida do cidadão do DF. 

Apesar de a invalidação judicial de leis distritais produzidas em período distinto da 5.ª 

Legislatura não ser objeto imediato da presente pesquisa, após uma breve consulta ao estudo 

promovido pela Assessoria Legislativa da CLDF que possui o título de ―Leis Distritais com 

Suspensão de Eficácia ou Declaração de Inconstitucionalidade‖, realizado pelo consultor 

legislativo Orivaldo Simão de Melo
21

 e atualizado até 30 de dezembro de 2009, passa-se a 

expor as situações em que o STF declarou a inconstitucionalidade de lei distrital por ofensa à 

competência legislativa da União, segundo tal estudo. 

 

                                                           
20

 No mesmo sentido foram as considerações de Schwartsman (2011), a saber: ―Para que servem as Assembleias 

Legislativas? Essa é uma boa pergunta. [...] No Brasil, que desde a origem era governado de forma centralizada 

pelos portugueses, o próprio federalismo foi estabelecido por decreto presidencial, após o golpe que derrubou a 

Monarquia em 1889. O sistema federativo foi referendado pela Constituição de 1891, mas as distorções que 

fazem a balança pesar em favor do governo central jamais desapareceram. O quadro fica claro na Carta de 1988. 

O artigo 22 reza: ‗Compete privativamente à União legislar sobre:‘. Seguem-se 29 incisos que resumem quase 

tudo que é importante, de todas as áreas do Direito à seguridade social, passando pelos pontos centrais da 

economia. A Constituição não estabelece competências exclusivas para as Assembleias Legislativas e Câmaras 

Municipais. Dá-lhes apenas o direito de legislar, e em concorrência com a União, sobre temas menos candentes, 

como orçamento, serviços forenses, caça e pesca etc. (art. 24). O resultado é uma Federação desequilibrada. De 

um lado, o governo central, pelo qual passam todas as decisões importantes e sobre o qual recaem todos os 

holofotes. De outro, as Assembleias e Câmaras. [...] Exceto por peças específicas, como planos diretores e 

orçamentos, os legisladores locais dedicam-se a tarefas como batizar logradouros e propor datas 

comemorativas‖.  
21

 Disponível em: http://intranet.cl.df.gov.br/intranet/3a-secretaria/assessoria-legislativa/LEIS% 20DISTRITAIS 

%20INCONSTITUCIONAIS%20RELACaO%2011agosto2008.pdf. Acesso em: 10 out. 2012. 
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Tabela 1. Relação de leis distritais anteriores à 5.ª Legislatura declaradas 

inconstitucionais pelo STF por ofensa às competências legislativas da União  

 

1) Ofensa ao art. 22, inciso I, da CF/88 (em relação ao Direito Civil) 

- Lei 670, de 1994 (ADI 1.042/DF) 

- Lei 1.094, de 1996 (ADI 1.472/DF)  

- Lei 2.702, de 2001 (ADI 2.448/DF) 

2) Ofensa ao art. 22, inciso I, da CF/88 (em relação ao Direito do Trabalho) 

- Lei 417, de 1993 (ADI 953/DF) 

- Lei 1.139, de 1996 (ADI 1.515/DF) 

3) Ofensa ao art. 21, XIV, da CF/88 (organização e remuneração da PCDF/PMDF/CBMDF) 

- Lei 914, de 1995 (ADI 1.359/DF) 

- Lei 1.058, de 1996 (ADI 1.475/DF) 

- Lei 1.406, de 1997 (ADI 2.988/DF) 

- Lei 935, de 1995 (ADI 3.791/DF) 

- Lei 1.481, de 1997 (ADI 2.102/DF) 

- Lei 3.642, de 2005 (ADI 3.601/DF) 

4) Ofensa ao art. 22, XI, da CF/88 (Direito de Trânsito) 

- Lei 1.407, de 1997 (ADI 1.592/DF) 

- Lei 1.925, de 1998 (ADI 3.625/DF)  

- Lei 2.903, de 2002 (ADI 3.269/DF) 

- Lei 2.929, de 2002 (ADI 3.186/DF) 

- Lei 2.959, de 2002 (ADI 2.796/DF) 

- Lei 3.680, de 2005 (ADI 3.671/DF) 

- Lei 3.787, de 2006 (ADI 3.679/DF) 

- Lei 3.918, de 2006 (ADI 3.897) 

5) Ofensa ao art. 22, VII, da CF/88 (Política de Crédito) 

- Lei 919, de 1995 (ADI 1.357/DF) 

6) Ofensa aos parágrafos do art. 24 (em relação às normas gerais de Direito Tributário) 

- Lei n. 1.624, de 1997 (ADI 1.917/DF) 

7) Ofensa aos parágrafos do art. 24 (em relação às normas gerais de Direito do Consumidor): 

- Lei 3.706, de 2005 (ADI 3.668/DF) 

8) Ofensa ao art. 22, XXIV, da CF/88 (diretrizes e bases da educação nacional) 

- Lei 2.921, de 2002 (ADI 2.667/DF) 

9) Ofensa ao art. 22, XVI, da CF/88 (condições para o exercício de profissões) 

- Lei 3.136, de 2003 (ADI 3.587/DF) 

10) Ofensa ao art. 22, IV, da CF/88 (Telecomunicações) 

- Lei 3.426, de 2004 (ADI 3.322/DF) 

- Lei 3.596, de 2005 (ADI 3.533/DF) 

11) Ofensa ao art. 22, XX, da CF/88 (sistema de consórcios e sorteios – loteria distrital) 

- Lei 232, de 1992 (ADI 2.847/DF) 

- Lei 1.176, de 1996 (ADI 2.847/DF) 
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- Lei 2.793, de 2001 (ADI 2.847/DF) 

- Lei 3.130, de 2003 (ADI 2.847/DF) 

12) Ofensa ao art. 24, III, e § 3.º (Junta Comercial) 

- Lei 314, de 1992 (ADI 804/DF) 

Fonte: Estudo “Leis Distritais com Suspensão de Eficácia ou Declaração de Inconstitucionalidade”.  

 

Da relação acima exposta, exemplifica-se o argumento de que os parlamentares 

distritais por vezes extrapolaram a competência legislativa do DF no intuito de influenciar de 

maneira mais significativa a vida dos cidadãos do DF com os casos das Leis Distritais n.º 417, 

de 1993, e n.º 2.702, de 2001, as quais, respectivamente, estipulavam penalidades a empresas 

que adotassem práticas discriminatórias contra as mulheres no âmbito das relações 

trabalhistas; e proibiam os estabelecimentos de ensino fundamental, médio ou superior, de 

cobrarem pela utilização do estacionamento de veículos em áreas de sua propriedade.  

Apesar de se reconhecer que grande parte dos casos contidos na relação acima 

evidencia uma nítida extrapolação da competência legislativa do DF prevista na CF/88, é 

possível destacar algumas situações em que o Poder Judiciário, de maneira questionável, 

reduziu o já limitado espaço legiferante do DF. 

Da relação acima, cita-se o caso da Lei n.º 3.706, de 2005, que obrigava as instituições 

bancárias e de crédito a afixar na entrada dos seus estabelecimentos tabelas atualizadas 

relativas a taxas de juros, rendimentos de aplicações financeiras e preços dos serviços 

oferecidos e cobrados do consumidor.  

A justificativa jurídica apresentada pelo STF para a declaração da 

inconstitucionalidade da aludida Lei Distrital encontra-se no voto do relator da ADI n.º 

3.668/DF, ministro Gilmar Mendes, o qual, em verdade, transcreve trecho do parecer do PGR, 

in verbis:         

 

Pois bem, no presente caso, não se vislumbram quaisquer ‗particularidades‘ 

ou ‗peculiaridades locais‘ que configurassem minúcias que a ‗União jamais 

poderia regular pela distância em que se encontra da periferia‘. 

Com efeito, não há razão para que somente as agências bancárias situadas no 

Distrito Federal sejam obrigadas a afixarem, em suas entradas, tabelas 

relativas à taxa de juros, bem como o percentual dos rendimentos de 

aplicações financeiras oferecidas ao consumidor. 
 

 Com o devido respeito ao entendimento firmado pelo STF nesta ação, o conceito de 

normas gerais exposto no trecho acima transcrito não corresponde aos ensinamentos da 
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doutrina expostos neste trabalho e até da doutrina (SILVA, 2010, p. 284) citada em outra 

parte do mesmo voto do Ministro Gilmar Mendes, a saber: 

 

Os §§ 1.º a 4.º trazem a disciplina normativa de correlação entre normas 

gerais e suplementares, pelos quais se vê que a União produz normas gerais 

sobre a matéria arrolada no art. 24, enquanto aos Estados e Distrito Federal 

compete suplementar, no âmbito do interesse estadual, aquelas normas. Tem 

sido uma questão tormentosa definir o que são ‗normas gerais‘ para 

circunscrever devidamente o campo de atuação da União. Diremos que 

‗normas gerais‘ são normas de leis, ordinárias ou complementares, 

produzidas pelo legislador federal nas hipóteses previstas na Constituição, 

que estabelecem princípios e diretrizes da ação legislativa da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Por regra, elas não regulam 

diretamente situações fáticas, porque se limitam a definir uma 

normatividade genérica a ser obedecida pela legislação específica federal, 

estadual e municipal: direito sobre direito, normas que traçam diretrizes, 

balizas, quadros, à atuação legislativa daquelas unidades da Federação. 

―Suplementares‖ são as normas estaduais ou do Distrito Federal que, no 

âmbito de suas respectivas competências, suplementam com pormenores 

concretos as normas gerais. (Destaques não constantes do original).   

 

 Ora, o entendimento firmado pelo STF nessa ação no sentido de que as normas 

específicas dos estados e do DF apenas se justificam pela identificação de alguma 

―peculiaridade local‖ do estado-membro em relação aos demais não encontra respaldo na 

sistemática adotada pela CF/88 para as competências legislativas concorrentes, pela qual a 

União limita-se a traçar as diretrizes, as linhas mestras, as quais, repita-se, não buscam regular 

as relações jurídicas individuais, mas apenas orientar o legislador estadual.  

 Do quanto foi exposto, observa-se que, ao menos em legislaturas anteriores à quinta, a 

invasão da competência legislativa da União prevista na CF/88 foi a causa da invalidação 

judicial de diversas leis distritais.  

 Submetendo-se a um ambiente relativamente reduzido de competências legislativas e 

na busca da elaboração de leis que influenciem de maneira mais decisiva a vida dos cidadãos 

do DF, os legisladores distritais desrespeitaram os limites constitucionais das competências 

legislativas do DF. Em outros casos, porém, a declaração judicial de inconstitucionalidade de 

leis distritais revelou uma posição questionável do Poder Judiciário, mais precisamente do 

STF, acerca dos limites federativos das competências legislativas do DF, inspirada em uma 

concepção demasiadamente centralizadora da Federação brasileira.    

 No próximo capítulo, será analisado como esses fatores influenciaram a declaração 

judicial de inconstitucionalidade das leis distritais da 5.ª Legislatura da CLDF.  
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2.4 Principais limites constitucionais formais e materiais opostos aos legisladores 

distritais 

 

Nesta seção, pretende-se revisar o conhecimento teórico acerca dos principais limites 

constitucionais formais e materiais com que se deparam os legisladores distritais na tarefa de 

produzir leis harmônicas com a CF/88 e com a LODF
22

. 

Quanto aos limites constitucionais formais, serão enfrentados os temas das iniciativas 

legislativas privativas previstas na LODF, as quais limitam a possibilidade de o deputado 

distrital apresentar projetos de lei sobre determinadas matérias, e dos limites constitucionais 

do poder de emenda dos parlamentares
23

. 

Relativamente aos limites constitucionais materiais, tendo em vista que quaisquer 

valores substanciais da CF/88 e da LODF enquadram-se nesse tema, a exemplo da igualdade, 

dos direitos à educação e à saúde, da proteção do meio ambiente e dos demais direitos 

fundamentais e postulados do Estado Democrático de Direito, os esforços desta pesquisa 

concentrar-se-ão em dois princípios que, de antemão, já se adianta serem bastante sensíveis 

para a declaração judicial de inconstitucionalidade das leis distritais da 5.ª Legislatura, a 

saber: 

a) o princípio da igualdade, a fim de se perquirir até que ponto os legisladores distritais 

podem desigualar os cidadãos ou empresas localizadas no DF, sem que haja a pecha do 

favorecimento arbitrário de determinados segmentos sociais, inclusive com o enquadramento 

do que essa pesquisa considera como ―práticas políticas clientelistas‖; e 

b) o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, utilizado pelos tribunais 

judiciários para identificar os casos de excesso no poder de legislar
24

 e para reavaliar a 

ponderação dos interesses promovida pelo legislador distrital.    

 

 

 

                                                           
22

 Sobre os conceitos de inconstitucionalidade formal e material a que os limites constitucionais formais e 

materiais se associam, vide o item 2.1.4 deste trabalho. 
23

 Registre-se que, no item anterior, enfrentou-se uma questão de inconstitucionalidade formal, a saber: os 

limites das competências legislativas do DF em face das competências das demais entidades da Federação 

brasileira, razão pela qual esse aspecto deixa de ser analisado neste tópico. 
24

 Conforme será estudado adiante, o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade tem sido largamente 

utilizado pelos tribunais judiciários como uma aplicação análoga da teoria do excesso ou do desvio de poder 

(détournement de pouvoir) ao plano da função legislativa, a fim de declarar a inconstitucionalidade de leis que se 

afastem dos fins constitucionalmente legítimos e que revelem uma legislação inadequada aos fins propostos, 

desnecessária ou, ainda, desproporcional em relação aos benefícios almejados e os ônus impostos aos cidadãos 

(BARROSO, 2006, p. 30-31). 
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2.4.1 Iniciativas legislativas privativas 

 

Iniciativa legislativa é a faculdade conferida a pessoas ou órgãos de apresentar 

projetos de lei ao Poder Legislativo. Na lição de Silva (2007, p. 134-136), ela funciona como 

instrumento de atuação do programa político-ideológico (do governo ou da oposição), na 

medida em que reflete o poder de escolha dos interesses a serem tutelados pela ordem 

jurídica. Nos termos do art. 70 da LODF, 

 

A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 

ou comissão da Câmara Legislativa, ao Governador do Distrito Federal e, 

nos termos do art. 84, IV, ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, assim 

como aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica. 

 

Ocorre que nem todas as matérias de competência legislativa do DF podem ser 

propostas livremente pelos legitimados previstos no art. 70 da LODF. Com razão, existem 

algumas hipóteses em que o projeto de lei relativo a determinada matéria somente pode ser 

proposto por uma pessoa ou órgão específico, com a exclusão de todos os demais, o que se 

denomina de iniciativa legislativa reservada, privativa ou exclusiva.  

Os casos previstos na LODF de iniciativa legislativa privativa são: 

a) a iniciativa do governador do DF para as matérias previstas nos arts. 51, 52, 71, § 

1.º, 149, 316 a 318 da LODF e arts. 56 e 57 do Ato das Disposições Transitórias (ADT) da 

LODF; e 

b) a iniciativa do Tribunal de Contas do DF para as matérias previstas nos arts. 84, 

inciso IV, e 86 da LODF. 

Segundo Melo (2008, p. 13-22), das quinhentas e dezenove leis (ordinárias, 

complementares e emendas à LODF) declaradas inconstitucionais pelo STF ou pelo TJDFT 

até 31 de maio de 2007, pelo menos trezentos e três casos, i.e., cerca de sessenta por cento das 

situações, possuíam a invasão da iniciativa legislativa privativa do governador do DF (por 

meio da apresentação do projeto de lei pelos deputados da CLDF ou de emenda parlamentar 

em projetos do Executivo) como a razão jurídica determinante para a invalidação da norma 

distrital. 

Evidenciada a importância do tema para o objeto dessa pesquisa, passa-se a revisar os 

fundamentos teóricos da iniciativa legislativa do governador do DF, a fim de se chegar à 

devida compreensão acerca de sua abrangência.  
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A partir da leitura dos referidos dispositivos da LODF, tem-se que a iniciativa 

legislativa privativa do chefe do Poder Executivo distrital refere-se às seguintes matérias: 

 a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Direta, 

Autárquica e Fundacional, ou aumento de sua remuneração (art. 71, § 1.º, I, da LODF); 

 b) servidores públicos do DF, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade 

e aposentadoria (art. 71, § 1.º, II, da LODF); 

c) organização da Procuradoria-Geral do DF (art. 71, § 1.º, III, da LODF); 

d) criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, 

fusão e atribuições das Secretarias de Estado do Distrito Federal, órgãos e entidades da 

Administração Pública (art. 71, § 1.º, IV, da LODF);  

e) plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias (arts. 71, § 1.º, V, e 

149 da LODF); 

f) administração dos bens públicos do DF, inclusive seu usos e afetação ou desafetação 

de áreas públicas (arts. 51 e 52 da LODF); 

g) Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) do DF, Lei de Uso e Ocupação 

do Solo (LUOS), os Planos de Desenvolvimento Local (PDL) e demais leis complementares 

que estabeleçam, até a aprovação da LUOS, a alteração de uso e ocupação do solo (em 

relação às áreas privadas) ou a desafetação de área pública (arts. 316 a 318 da LODF e arts. 

56 e 57 do ADT da LODF). 

Na maioria desses casos, observa-se uma mera repetição promovida pela LODF das 

matérias de iniciativa legislativa privativa do presidente da República descritas na CF/88, por 

força do princípio da simetria entre os processos legislativos federal e distrital. 

A inovação da LODF em relação ao modelo federal concentra-se nos dois últimos 

casos elencados, a saber: a administração dos bens públicos distritais e as matérias 

urbanísticas acima descritas (PDOT, LUOS e PDLs), os quais igualmente são da iniciativa 

legislativa privativa do governador do DF
25

. 

                                                           
25

 Para não alongar essa discussão, registre-se apenas que não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade no 

fato de a LODF ter ampliado as hipóteses de iniciativa legislativa privativa do governador do DF, em relação às 

previstas pela CF/88 ao presidente da República, tendo em vista que somente as normas gerais e principiológicas 

de processo legislativo da Carta Federal são de repetição obrigatória pelas constituições estaduais e LODF, 

cabendo a estes diplomas fundamentais normatizar os aspectos peculiares do processo legislativo local, desde 

que, obviamente, o façam em respeito aos princípios da CF/88. Entendimento diverso promove indevido capitis 

diminutio da competência dos estados e do DF para estabelecer a sua organização política fundamental em tema 

de processo legislativo. No caso concreto, a ampliação das iniciativas legislativas do governador do DF 

promovida pela LODF em temas de urbanismo e de administração dos bens públicos distritais não chega a 

ofender o princípio da separação de Poderes, vez que essas matérias associam-se diretamente a políticas públicas 

que, por sua vez, refletem nas atribuições dos órgãos e entidades da Administração Pública, revelando assuntos 
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Registre-se que, em relação à matéria urbanística, houve uma interessante evolução no 

tratamento da LODF quanto à iniciativa das leis nessa temática.  

Com efeito, na redação originária da LODF, havia a previsão apenas de um Plano 

Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), elaborado para um período de doze anos e 

passível de revisão a cada quatro, nos termos da redação originária do art. 317 da LODF; e de 

planos diretores locais, com a regulamentação de cada núcleo urbano ou de expansão urbana, 

inclusive no que tange ao direito de uso e ocupação do solo, para vigência durante oito anos e 

passível de revisão a cada quatro anos ou em outros períodos, desde que por motivos 

excepcionais e de interesse público comprovado, de acordo com a redação originária dos arts. 

319, parágrafo único, e 320 da LODF. 

Nesse contexto normativo inicial, não havia previsão expressa da LODF sobre a 

iniciativa das leis em tal matéria, tanto que houve a edição de um expressivo número de leis 

distritais de iniciativa parlamentar que dispuseram sobre a alteração do uso de áreas públicas 

ou particulares, sendo que o TJDFT manifestou-se pela constitucionalidade de algumas dessas 

normas, em razão da ausência de vício de iniciativa legislativa, como se pode verificar da 

ementa do seguinte julgamento:  

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE 

CONSTITUCIONAL MATERIAL. ART. 1º, DA LEI COMPLEMENTAR 

DF Nº 244/99. LIMINAR. INTERESSE PÚBLICO. PLANOS 

DIRETORES. MODIFICAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZATIVOS 

NÃO DEMONSTRADOS. LIMINAR INDEFERIDA. MAIORIA.  

Não coaduna com o regime democrático, que a Câmara Legislativa decrete 

uma Lei Complementar, que uma minoria não conseguiu evitar fosse 

aprovada, que essa Lei seja sancionada, e uma minoria, representada por um 

Sindicato, que não detém a Iniciativa Popular, se utilize da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade para obter, por via oblíqua, aquilo que seus 

representantes na Casa de Leis não lograram realizar. O Poder Judiciário não 

pode substituir o legislador quanto à conveniência ou oportunidade na edição 

de atos normativos. Ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, 

indefere-se a concessão da medida liminar
26

.  
 

A decisão acima transcrita relaciona-se com uma série de denúncias ocorridas no ano 

de 2001 no sentido de que parlamentares distritais supostamente teriam recebido dinheiro para 

apresentar e fazer aprovar projetos de lei que se destinassem à alteração do uso de terrenos, 

                                                                                                                                                                                     
que podem ser da iniciativa legislativa exclusiva do Poder Executivo distrital, ainda que se tome como parâmetro 

as normas principiológicas e o equilíbrio de forças entre os Poderes, previstos na CF/88.     
26

 Medida Cautelar na ADI n.º 2000.00.2.003669-8, Conselho Especial do TJDFT, relator desembargador Lécio 

Resende, julgada em 26/09/2000 e publicada no DJU de 14/03/2001, p. 4.  
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com o objetivo de valorizar o seu preço de mercado
27

. A supracitada ação judicial foi 

interposta pelo Procurador-Geral de Justiça, a pedido do Sindicato do Comércio Varejista de 

Combustíveis e de Lubrificantes do DF, a fim de que fosse declarada inconstitucional uma 

dessas leis distritais que havia permitido a instalação de posto de combustível próximo a uma 

área residencial. 

Na decisão definitiva de mérito dessa ação judicial, o TJDFT acabou declarando a 

inconstitucionalidade da Lei Complementar n.º 244, de 1999, em decisão que se fundamentou 

no desrespeito aos arts. 319, parágrafo único, e 320 da LODF, pois essa Lei promoveu 

indevida alteração no Plano Diretor Local da Região Administrativa de Taguatinga, instituído 

na Lei Complementar n.º 90, de 1998, fora do período de quatro anos e sem a devida 

demonstração de motivos excepcionais e de interesse público comprovado
28. 

Na sequência desses eventos, foram editadas as Emendas à LODF de números 40, de 

2002, 43, de 2005 e 49, de 2007, sendo que a primeira delas estabeleceu a proibição de 

aumento de potencial construtivo, de alteração de uso ou de desafetação de área pública até a 

aprovação do plano diretor local de cada núcleo urbano; enquanto as duas últimas Emendas 

passaram a exigir para as aludidas leis urbanísticas distritais os requisitos formais da iniciativa 

legislativa privativa do governador do DF, da participação popular em audiência pública e de 

estudos técnicos prévios à apresentação do respectivo projeto de lei, de acordo com a redação 

atual dos arts. 316 a 318 da LODF e arts. 56 e 57 do ADT da LODF. 

No contexto normativo atual, os requisitos formais exigidos para as leis distritais em 

matéria urbanística podem ser resumidos do seguinte modo: 

a) O PDOT, aprovado por lei complementar, limita-se a estabelecer o 

macrozoneamento com critérios e diretrizes gerais para o uso e ocupação do solo, dispondo 

sobre as matérias previstas no art. 317, § 2.º, da LODF, a exemplo da delimitação das áreas 

urbanas onde podem ser aplicados parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; e dos 

limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento da macrozona 

urbana. O PDOT possui vigência de 10 (dez) anos, sendo passível de revisão a cada 5 (cinco) 

anos. Fora desses prazos, somente serão admitidas modificações no PDOT para adequação ao 

zoneamento ecológico-econômico, por motivos excepcionais e por interesse público 

comprovado (arts. 317, § 5.º, e 320 da LODF). Observe-se que o PDOT não é a norma 

                                                           
27

 Uma dessas denúncias pode ser conferida na versão eletrônica do Jornal Correio Braziliense, de 24 de abril de 

2001, disponível em: http://buscacb2.correioweb.com.br/correio/2001/04/24/A15-2404.PDF.pdf Acesso em: 15 

out. 2012. 
28

 ADI 2000.00.2.003669-8, Conselho Especial do TJDFT, relator designado desembargador Nívio Gonçalves, 

julgada em 14/08/2001 e publicada no DJU de 20/12/2001, p. 20. 
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adequada para tratar da fixação ou da alteração dos índices urbanísticos de uso do solo, 

matérias que competem à LUOS ou, até a sua aprovação, a leis complementares específicas, 

nos termos do art. 56 do ADT da LODF
29

. 

b) A LUOS, aprovada por lei complementar, estabelece as normas urbanísticas 

destinadas a regular as categorias de usos do solo, define as zonas e setores segundo as 

indicações de usos predominantes e fixa os índices para o controle urbanístico a que se 

sujeitam as edificações, para as categorias de atividades permitidas em cada zona (art. 318, §§ 

1.º e 2.º, da LODF).  

c) Os PDLs, aprovados por lei complementar, tratam das questões específicas das 

Regiões Administrativas do DF e detalham a aplicação dos instrumentos de política urbana 

previstos no PDOT (art. 319 da LODF). Eles são elaborados para um período de 5 (cinco) 

anos e passíveis de revisão a cada ano, por iniciativa do Poder Executivo ou por iniciativa 

popular, mediante lei complementar específica, desde que comprovado o interesse público 

(art. 319, § 4.º). 

d) É garantida a participação popular nas fases de elaboração, aprovação, 

implementação, avaliação e revisão do PDOT, da LUOS e dos PDLs (art. 321, parágrafo 

único, da LODF). 

e) Todas essas leis são da iniciativa privativa do governador do DF (art. 321 da 

LODF). Até a aprovação da LUOS (a qual, registre-se, até o presente momento ainda não foi 

elaborada), o governador do DF poderá enviar, precedido de participação popular, projeto de 

lei complementar específica que estabeleça o uso e a ocupação de solo ainda não fixados para 

determinada área, com os respectivos índices urbanísticos (art. 56 do ADT da LODF); 

f) A alteração dos índices urbanísticos, bem como a alteração de uso e desafetação de 

área, até a aprovação da LUOS, poderão ser efetivadas por leis complementares específicas de 

iniciativa do governador, motivadas por situação de relevante interesse público e precedidas 

da participação popular e de estudos técnicos que avaliem o impacto da alteração, aprovados 

pelo órgão competente do Distrito Federal (art. 56, parágrafo único, do ADT da LODF). 

Pois bem, verificados os casos de iniciativa legislativa privativa do governador do DF, 

importa ressaltar que todos eles representam uma clara interferência do Poder Executivo na 

atividade legislativa da CLDF, limitando a propositura das leis que versem sobre a gestão, a 

organização e o funcionamento da Administração Pública Direta e Indireta distrital, as 

propostas orçamentárias, a administração dos bens públicos do DF e as matérias urbanísticas. 

                                                           
29

 Este último aspecto será decisivo para a declaração judicial de inconstitucionalidade da Lei Complementar n.º 

803, de 2009 (PDOT), conforme analisado no próximo capítulo. 
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Com razão, a fim de se alcançar uma relação harmônica entre os Poderes Legislativo e 

Executivo, é compreensível que a CF/88 e a LODF determinem que projetos de lei que, por 

exemplo, estipulem programas governamentais ou que criem atribuições para os órgãos 

administrativos sejam da iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, de 

modo a permitir o devido controle do administrador público sobre a regulamentação das 

atribuições que lhe competem. De fato, tais matérias possuem nítida relação com as 

atribuições privativas do governador do DF (organização da Administração Pública, regime 

jurídico dos servidores públicos, etc.), daí a iniciativa das leis que regulem tais assuntos ser 

reservada ao chefe do Poder Executivo distrital. 

Observe-se que essas iniciativas legislativas privativas inserem-se no contexto atual de 

grande ingerência do Poder Executivo na atividade legislativa dos parlamentos. Com efeito, a 

iniciativa legislativa privativa dos chefes do Executivo, o pedido de urgência constitucional 

(arts. 64 da CF/88 e 73 da LODF), o veto (arts. 66 da CF/88 e 74 da LODF), as medidas 

provisórias e leis delegadas (arts. 62 e 68 da CF/88), os decretos autônomos (art. 84, inciso 

VI, da CF/88) e o controle que o Poder Executivo exerce na prática sobre a agenda 

parlamentar evidenciam essa realidade. 

Sobre o tema, é importante ressaltar a lição de Canotilho (2003, p. 739-740) quanto ao 

princípio constitucional da reserva de administração, o qual impede a ingerência normativa 

do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do 

Executivo, a saber: 

 

Por reserva de administração entende-se um núcleo funcional da 

administração ―resistente‖ à lei, ou seja, um domínio reservado à 

administração contra as ingerências do parlamento. Todavia, perante a 

multiforme e heterogênea actividade da administração ainda não foi 

possível, até hoje, caracterizar com precisão o conteúdo específico da 

reserva de administração. Os autores preferem falar em ―reservas de 

administração‖ caracterizadas como reservas residuais (Ossenbühl), o que 

exclui, desde logo, a existência de um núcleo material firme, semelhante e 

contraposto à reserva de lei. Neste sentido, e só neste sentido, se poderá pôr 

o problema de saber até onde o legislador pode e deve regular e onde 

começam as ‗reservas de administração‘. 

 

 Percebe-se, portanto, que a própria doutrina jurídica aponta imprecisões e incertezas 

acerca da real abrangência do princípio da reserva constitucional de administração. Esta 

surgiu ao longo do século XX, no contexto do Estado do Bem-Estar Social (welfare state) e 

do incremento da função legislativa do Poder Executivo, propondo a afirmação de um espaço 

legiferante próprio da Administração Pública, em contraposição ao tradicional princípio da 
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reserva de parlamento ou reserva legal, pelo qual a previsão de direitos e a imposição de 

obrigações aos cidadãos somente podem ocorrer por força de leis aprovadas nos parlamentos, 

em respeito ao princípio da separação dos poderes. 

 Todavia, como afirma Canotilho, diante da falta de consenso doutrinário acerca de sua 

abrangência, o princípio constitucional da reserva da administração tem sido compreendido de 

modo residual e não chega a fixar temas que impedem de modo absoluto a atuação normativa 

do Poder Legislativo. 

 Essa consideração é por demais relevante, pois um entendimento exacerbado do que 

venha a ser a reserva da administração pode provocar um desequilíbrio indevido na relação 

entre os Poderes Legislativo e Executivo e criar obstáculos inaceitáveis à função primordial 

dos parlamentos de limitação do poder arbitrário do Estado e de conformação das políticas 

públicas governamentais com os anseios populares. 

 A própria ideia do Estado de Direito, adotada pelas democracias ocidentais a partir do 

final do século XVIII, propõe um Estado limitado juridicamente por normas que ele próprio 

edita, daí resultando a função do Poder Legislativo de resistência ao poder arbitrário e 

absoluto do Estado. 

 Forte nesses argumentos, o presente trabalho parte da premissa de que as 

interferências constitucionalmente previstas do Poder Executivo na atividade legislativa dos 

parlamentos configuram mecanismos excepcionais de freios e contrapesos (checks and 

balances), verdadeiras exceções ao princípio da separação harmônica entre os Poderes, 

gravado no art. 2.º da CF/88 e no art. 53 da LODF. 

Na clássica lição de Maximiliano (1994, p. 227), a regra de direito excepcional deve, 

por afastar-se da regra geral, ser interpretada nos seus estritos termos, vedada a interpretação 

extensiva.  

Nesse sentido, sendo as matérias de iniciativa legislativa privativa do governador do 

DF uma exceção à independência entre os Poderes e clara interferência do Executivo na 

atividade legislativa da CLDF, as respectivas normas da LODF que as preveem devem ser 

interpretadas nos seus estritos termos, sem possibilidade de interpretações extensivas dos 

casos previstos ou de reconhecimento de outras hipóteses implicitamente previstas no texto da 

CF/88 ou da LODF. Tal entendimento mantém o equilíbrio entre os Poderes Legislativo e 

Executivo distritais e evita que se comprometa as atividades fiscalizadoras e deliberativas da 

CLDF.  

Veja-se, a propósito, um julgado do STF que bem elucida a impossibilidade de se 

interpretar as normas da CF/88 e da LODF de modo a comprometer o equilíbrio institucional 
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entre os três Poderes e, especificamente, o exercício por parte do Poder Legislativo de suas 

funções constitucionais:  

 

Se é certo, de um lado, que o diálogo institucional entre o Poder Executivo e 

o Poder Legislativo há de ser desenvolvido com observância dos marcos 

regulatórios que a própria Constituição da República define, não é menos 

exato, de outro, que a Lei Fundamental há de ser interpretada de modo 

compatível com o postulado da separação de poderes, em ordem a evitar 

exegeses que estabeleçam a preponderância institucional de um dos Poderes 

do Estado sobre os demais, notadamente se, de tal interpretação, puder 

resultar o comprometimento (ou, até mesmo, a esterilização) do normal 

exercício, pelos órgãos da soberania nacional, das funções típicas que lhes 

foram outorgadas. Na realidade, a expansão do poder presidencial, em tema 

de desempenho da função (anômala) de legislar, além de viabilizar a 

possibilidade de uma preocupante ingerência do Chefe do Poder Executivo 

da União no tratamento unilateral de questões, que, historicamente, sempre 

pertenceram à esfera de atuação institucional dos corpos legislativos, 

introduz fator de desequilíbrio sistêmico que atinge, afeta e desconsidera a 

essência da ordem democrática, cujos fundamentos - apoiados em razões  de 

garantia política e de segurança jurídica dos cidadãos - conferem 

justificação teórica ao princípio da reserva de Parlamento e ao postulado 

da separação de poderes. Interpretações regalistas da Constituição - que 

visem a produzir exegeses servilmente ajustadas à visão e à conveniência 

exclusivas dos governantes e de estamentos dominantes no aparelho social - 

representariam clara subversão da vontade inscrita no texto de nossa Lei 

Fundamental e ensejariam, a partir da temerária aceitação da soberania 

interpretativa manifestada pelos dirigentes do Estado, a deformação do 

sistema de discriminação de poderes fixado, de modo legítimo e 

incontrastável, pela Assembléia Nacional Constituinte. (Destaques não 

constantes do original)
30

. 

 

Na análise dos dados coletados nesta pesquisa, será adotado o entendimento ora 

exposto de interpretação estrita da interferência do Poder Executivo distrital na atividade 

legislativa da CLDF, seja pela iniciativa legislativa privativa do governador do DF, seja pelos 

limites constitucionais ao poder de emenda dos parlamentares, a ser enfrentado adiante.   

 

2.4.1.1 Comentários acerca das leis distritais anteriores à 5.ª Legislatura em relação à 

iniciativa legislativa privativa do governador do DF 

 

Uma breve análise dos casos analisados pelo TJDFT e pelo STF em ADIs que 

impugnaram leis distritais anteriores à 5.ª legislatura evidencia uma reiteração da prática de 

aprovação de leis distritais de origem parlamentar que, de modo inequívoco, afrontam a 

iniciativa legislativa privativa do governador do DF, notadamente pela tentativa dos 

                                                           
30

 MS n.º 27.931 MC/DF, Tribunal Pleno do STF, relator ministro Celso de Mello, julgado em 27/03/2009 e 

publicado no DJ-e de 1.º/04/2009, p. 83. 
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parlamentares distritais de criar políticas públicas governamentais, em ofensa ao art. 71, § 1.º, 

inciso IV, da LODF, em virtude da criação de novas atribuições para órgãos e entidades da 

Administração Pública distrital
31

. Observe-se alguns exemplos dessas situações: 

a) Lei Distrital n.º 2.907, de 2002, que autoriza o Governo do Distrito Federal a 

implantar o programa habitacional ―Vila Militar‖, em parceria com a União, para atender a 

servidores civis e militares das Forças Armadas (autor do projeto: deputado José Rajão)
32

; 

b) Lei Distrital n.º 3.220, de 2003, que dispõe sobre a criação, no âmbito do Distrito 

Federal, do ―Programa de Saúde Vocal‖ do professor da rede pública de ensino (autor do 

projeto: deputado Chico Floresta)
33

; 

c) Lei Distrital n.º 3.341, de 2004, que dispõe sobre a implantação do ―Programa de 

Reeducação Alimentar‖ nas unidades de saúde da rede pública e dá outras providências 

(autora do projeto: deputada Anilcéia Machado)
34

; 

d) Lei Distrital n.º 3.590, de 2005, que institui o ―Programa de Trabalho Estudantil‖ na 

rede pública de ensino médio do Distrito Federal, em regime de estágio remunerado, e dá 

outras providências (autora do projeto: deputada Eliana Pedrosa)
35

; 

e) Lei Distrital n.º 3.860, de 2006, que cria o ―Programa de Frentes de Trabalho‖, no 

âmbito do Distrito Federal, e dá outras providências (autor do projeto: deputado Paulo 

Tadeu)
36

. 

 

2.4.1.2 Críticas à tese da não convalidação do vício de iniciativa legislativa pela sanção 

governamental  

 

Para além da prática injustificada dos parlamentares distritais em aprovar 

reiteradamente leis que afrontam a iniciativa legislativa privativa do governador do DF, cabe 

fazer uma crítica à jurisprudência do STF e do TJDFT no sentido de que a sanção do 
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 Reiterem-se os dados coletados por Melo (2008, p. 13-22) de que, das quinhentas e dezenove leis declaradas 

inconstitucionais pelo STF ou pelo TJDFT até 31 de maio de 2007, pelo menos trezentos e três casos, i.e., cerca 

de sessenta por cento das situações, possuía a invasão da iniciativa legislativa privativa do governador do DF 

como a razão jurídica determinante para a invalidação da norma distrital. 
32

 Lei declarada inconstitucional pelo TJDFT na ADI n.º 2004.00.2.009491-1, Conselho Especial, relator 

desembargador Edson Smaniotto, julgada em 06/12/2005 e publicada no DJ de 21/02/2006, p. 84/86. 
33

 Lei declarada inconstitucional pelo TJDFT na ADI n.º 2005.00.2.011356-5, Conselho Especial, relator 

desembargador Natanael Caetano, julgada em 13/03/2007 e publicada no DJ de 08/05/2007, p. 73-75. 
34

 Lei declarada inconstitucional pelo TJDFT na ADI n.º 2005.00.2.011682-7, Conselho Especial, relatora 

desembargadora Vera Andrighi, julgada em 22/06/2007 e publicada no DJ de 31/07/2007, p. 81-83. 
35

 Lei declarada inconstitucional pelo TJDFT na ADI n.º 2005.00.2.005701-8, Conselho Especial, relator 

desembargador Dácio Vieira, julgada em 03/06/2008 e publicada no DJ de 05/08/2008, p. 06-17. 
36

 Lei declarada inconstitucional pelo TJDFT na ADI n.º 2007.00.2.009525-7, Conselho Especial, relatora 

desembargadora Haydevalda Sampaio, julgada em 30/09/2008 e publicada no DJ de 19/01/2009, p. 35/37. 
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governador não supre o vício de iniciativa do projeto de lei de origem parlamentar que trate 

de assunto submetido à iniciativa privativa do Poder Executivo
37

.  

Para Carvalho Netto (1992, p. 249-250), esse entendimento atual da jurisprudência 

revela uma violação aos princípios da economia procedimental e da unicidade do 

procedimento legislativo, tendo em conta que os momentos da iniciativa e da sanção fazem 

parte de uma mesma fase constitutiva da norma, além de ser injustificável perante qualquer 

finalidade constitucional do processo legislativo. Em suas palavras, 

 

[...] em um Estado de sistema presidencial de governo, no qual se 

concentram monocraticamente, na figura do Chefe de Estado, as funções de 

Chefe de Estado e de Governo, cientificamente, por força do princípio da 

unicidade e da economia procedimental, e tendo-se em vista a vinculação 

direta, imediata e principal reservada à sanção do Chefe de Estado, no tipo 

de procedimento legislativo caracterizado pelo próprio instituto, frente ao 

caráter estruturalmente indireto, mediato e secundário de que se reveste a 

iniciativa no procedimento legislativo, outra não poderia ser a conclusão do 

que a da sanabilidade do vício. O ato total daí resultante revela-se como 

perfeitamente idôneo precisamente por contar com a aquiescência daquele a 

quem competia iniciá-lo, no momento mesmo da constituição. 

      

Apesar de reconhecer que, na doutrina jurídica, Themístocles Brandão Cavalcanti, 

Seabra Fagundes e Pontes de Miranda posicionam-se em sentido favorável à tese da 

convalidação da sanção, Ferreira Filho (2002, p. 215) rejeita a referida tese, diante da 

supremacia e do caráter vinculante das normas constitucionais e da impossibilidade de 

convalidação de ato jurídico nulo, no que é acompanhado por Silva (2010, p. 454). 

Na presente pesquisa, adota-se a tese da convalidação do vício de iniciativa pela 

sanção executiva, por se entender que nada justifica a repetição do processo legislativo pelo 

governador do DF no caso de invalidação judicial de lei distrital de origem parlamentar por 

ele sancionada. Suponha-se, a título de exemplo, que um deputado distrital apresente um 

projeto de lei ordinária, propondo a vedação de nomeação, como secretário de Estado ou 

como servidor em cargo comissionado da Administração Pública distrital, de indivíduo que 

tenha sofrido condenação criminal em tribunal de segunda instância, à semelhança da Lei 

Complementar Federal n.º 135, de 2010, a ―Lei da Ficha Limpa‖. Considere-se, ainda, que o 

governador do DF sancione tal projeto de lei. Tendo em vista esse contexto fático, indaga-se: 

qual a lesividade dessa proposição legislativa, do ponto de vista formal e do equilíbrio entre 

                                                           
37

 Esse entendimento do STF e do TJDFT foi firmado na Suprema Corte brasileira a partir da Representação n.º 

890/Estado da Guanabara (Plenário do STF, relator ministro Oswaldo Trigueiro, julgada em 27/03/1974 e 

publicada no DJ de 07/06/1974). Até então vigorava o entendimento do enunciado n.º 5 da Súmula da 

jurisprudência do STF, pelo qual a sanção ao projeto de lei supriria a falta de iniciativa do Poder Executivo. 
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os Poderes Legislativo e Executivo traçado pela CF/88 nas regras constitucionais de processo 

legislativo? 

Por outro lado, reconheça-se que, caso o governador do DF utilize a sua prerrogativa 

de vetar o projeto de lei, tal situação impede que se alegue a viabilidade constitucional da 

norma resultante desse processo legislativo, ainda que o veto do governador seja derrubado 

pela CLDF, nos termos do art. 74, § 5.º, da LODF. 

A questão, contudo, não é tão simples. Apesar do posicionamento crítico adotado 

nesse trabalho em face do aludido entendimento jurisprudencial, não se pode concordar com a 

postura irresponsável dos membros da CLDF de aprovar reiteradamente projetos de lei com 

vícios de iniciativa, principalmente quando se derruba o veto do governador que alerta para o 

desrespeito das normas da LODF relacionadas com a iniciativa legislativa reservada do Poder 

Executivo. 

Enquanto imperar no STF e no TJDFT esse entendimento jurisprudencial baseado em 

um injustificado formalismo jurídico, deve prevalecer no Legislativo Distrital o respeito a 

essa interpretação constitucional. A aprovação de uma emenda à CF/88 que consagrasse a tese 

da sanabilidade da sanção executiva seria medida mais consentânea com o princípio da 

separação harmônica entre os Poderes e com a teoria dos diálogos constitucionais, a ser 

estudada mais adiante. 

De qualquer sorte, registre-se que as situações identificadas nessa pesquisa em que a 

lei distrital foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa, apesar da sanção do 

governador do DF, serão distinguidas daquelas em que o governador vetou, mas o veto foi 

derrubado pela CLDF, por se entender que as situações não se equiparam quanto a sua 

lesividade às normas constitucionais.   

 

2.4.1.3 Constitucionalidade das leis distritais que estabeleçam diretrizes para as políticas 

públicas governamentais 

 

Como último aspecto da iniciativa legislativa privativa, vale a pena ressaltar um 

entendimento firmado no TJDFT acerca da constitucionalidade de leis distritais de origem 

parlamentar que se limitem a traçar diretrizes para as políticas públicas governamentais já 

existentes. Seguem transcritas algumas ementas dos julgados do TJDFT nesse sentido.  

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL Nº 

3.857, DE 30 DE MAIO DE 2006. INICIATIVA PARLAMENTAR. 
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ESTABELECE NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO 

ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL. 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CARACTERIZADA.   

Não evidenciada a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº 3.857/06, 

porque, ao estabelecer normas para a elaboração do zoneamento ecológico-

econômico do distrito federal, apenas inseriu diretrizes para a elaboração do 

zoneamento em comento, sem contudo instituí-lo. 

Tal matéria está incluída dentro da competência genérica especificada no 

artigo 71 da Lei Orgânica do Distrito Federal, cabendo a qualquer membro 

ou comissão da Câmara Legislativa, ou mesmo ao Governador do Distrito 

Federal, a edição de lei desta natureza, sem haver afronta ao princípio da 

separação dos poderes. 

Ação julgada improcedente
38

. 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL Nº 

3.684, DE 13 DE OUTUBRO DE 2005. INICIATIVA PARLAMENTAR. 

DISPOSIÇÃO SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA INSPEÇÃO 

QUINQUENAL DE SEGURANÇA GLOBAL NOS EDIFÍCIOS DO 

DISTRITO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO 

CARACTERIZADA. 

Não resta evidenciada a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº 

3.684/05, porque, ao dispor sobre a obrigatoriedade de inspeção quinquenal 

de segurança global nos edifícios do Distrito Federal, apenas inseriu suas 

disposições nas diretrizes incumbidas à Subsecretaria do Sistema de Defesa 

Civil do Distrito Federal - SUSDEC. Tal matéria está incluída dentro da 

competência genérica especificada no artigo 71 da Lei Orgânica do Distrito 

Federal, cabendo a qualquer membro ou comissão da Câmara Legislativa, ou 

mesmo ao Governador do Distrito Federal, a edição de lei desta natureza, 

sem haver afronta ao princípio da separação dos poderes
39

. 

 

Com razão, é função típica dos parlamentos, desde os primórdios de sua concepção na 

Inglaterra e da afirmação do Estado de Direito como um governo de leis, e não de homens, a 

fiscalização e a limitação da atividade governamental em prol dos direitos do ser humano. 

A iniciativa de projetos de lei por parte dos parlamentares que proponham a 

compatibilização das atribuições do Poder Executivo com os princípios norteadores do 

ordenamento jurídico, por meio da fixação de diretrizes e parâmetros mínimos a serem 

cumpridos pela Administração Pública, longe de desequilibrar o esquema organizatório-

funcional traçado pela Constituição Federal de 1988 e pela LODF, insere-se no âmbito das 

missões fundamentais próprias do Poder Legislativo, a partir da sua afirmação histórica de 

órgão responsável pela resistência ao poder governamental arbitrário e absoluto. 

                                                           
38

 ADI n.º 2006.00.2.005776-1, Conselho Especial do TJDFT, relator desembargador Edson Smaniotto, julgada 

em 22/01/2008 e publicada no DJ-e de 26/05/2008, p. 12. 
39

 ADI n.º 2005.00.2.011064-0, Conselho Especial do TJDFT, relator desembargador Edson Smaniotto, julgada 

em 03/10/2006 e publicada no DJ de 05/12/2006, p. 72. 
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À luz dessas considerações, no próximo capítulo, será analisada qual a influência do 

tema da iniciativa legislativa privativa na declaração judicial de inconstitucionalidade das leis 

distritais da 5.ª Legislatura.  

 

2.4.2 Limites constitucionais ao poder de emenda parlamentar  

 

No âmbito da deliberação parlamentar, a CLDF pode modificar o texto dos projetos de 

lei submetidos ao seu exame, mediante aprovação de emendas ao projeto original 

apresentadas por seus membros ou comissões parlamentares, nos limites da matéria 

disciplinada na proposição inicial.  

Ressalte-se que o poder de apresentar emendas constitui parte fundamental do poder 

de legislar, tendo em vista que, sem ele, os parlamentos estariam reduzidos a simples 

ratificadores da vontade do titular da iniciativa legislativa. 

O art. 146 do RICLDF conceitua a emenda como a proposição legislativa apresentada 

como acessória de outra, considerada principal, com o objetivo de alterar a sua forma original. 

Diante de sua natureza de proposição legislativa autônoma, a emenda deve ser igualmente 

objeto de deliberação parlamentar (discussão e votação), apesar de apresentada nos autos da 

proposição original, com o objetivo de propor a modificação de suas normas.  

Em verdade, a inserção de uma proposição legislativa acessória, a emenda, no bojo do 

procedimento legislativo da proposição principal cria um incidente procedimental (SILVA, 

2007, p. 197) que amplia a discussão e a votação parlamentares, que agora versarão sobre a 

proposição original e as respectivas emendas. Aprovados o projeto original e as emendas na 

CLDF, o projeto passa a tramitar com esse novo texto normativo, a ser encaminhado para a 

sanção ou veto do governador do DF. 

Importante registrar que, sob a ótica dos parlamentos, a emenda consiste no poder de 

realizar modificações na proposição legislativa e, consequentemente, nos interesses que o 

envolvem. Do ponto de vista dos parlamentares, a emenda é um direito democrático das 

minorias, tendo em vista que, de acordo com as normas constitucionais brasileiras, um 

parlamentar isoladamente pode propor emendas ao projeto de lei original, com o objetivo de 

adequá-lo ao interesse público, sob a ótica particular de determinada corrente política de 

pensamento. Não raro esse direito é utilizado para fazer obstrução (BOBBIO, 1998, p. 1003), 

que é a estratégia utilizada pelas minorias para retardar ou impedir a aprovação das 

proposições normativas contrárias aos seus interesses ou de autoria dos grupos majoritários.  
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Assentada a importância da emenda parlamentar, passa-se à análise dos seus limites 

constitucionais
40

.  

De início, registre-se que a CF/88 e a LODF impõem limites ao poder de emenda dos 

parlamentares distritais apenas em relação aos projetos de lei de iniciativa privativa do 

governador do DF (ou da própria CLDF). Nesse sentido, o art. 72 da LODF, inspirado no art. 

63 da CF/88, estabelece que  

 

Art. 72. Não será admitido aumento da despesa prevista: 

I – nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Distrito Federal, 

ressalvado o disposto no art. 166, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal; 

II – nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara 

Legislativa. 
 

Assim, como primeiro grande limite constitucional, a emenda de parlamentar da 

CLDF não pode aumentar a despesa originalmente prevista nos projetos de lei de iniciativa 

privativa do governador do DF, ressalvados os casos da lei orçamentária anual e da lei de 

diretrizes orçamentárias, em que se permite tal aumento, nos termos do art. 166, §§ 3.º e 4.º, 

da CF/88. 

O segundo requisito origina-se de construção jurisprudencial do STF e proíbe que, nos 

projetos de lei de iniciativa privativa do Executivo, haja a inserção de matérias, via emenda 

parlamentar, que não guardem pertinência com o objeto temático do projeto original e que 

digam respeito a matéria que também seja da iniciativa privativa do Executivo
41

. 

A razão de ser desse requisito reside na proteção das normas constitucionais que 

prescrevem as iniciativas legislativas privativas, a fim de que, pela via da emenda 

parlamentar, o Legislativo não promova fraudes a tais dispositivos. A título de exemplo, 

considere-se que o governador do Distrito Federal tenha enviado projeto de lei que disponha 

sobre a criação e a organização de determinado órgão público da Administração Direta. Nesse 

projeto, não cabe uma emenda parlamentar que disponha sobre o regime jurídico dos 

                                                           
40

 No presente trabalho, não serão analisados os requisitos regimentais de apresentação de emendas 

parlamentares, previstos no RICLDF, a exemplo de quorum mínimo de apoiamento e do momento 

procedimental adequado para a sua apresentação, tendo em vista que o desrespeito a tais requisitos não 

provocam a inconstitucionalidade da lei distrital.  
41

 Nesse sentido, veja-se ementa de julgado do STF: ―Não havendo aumento de despesa, o Poder Legislativo 

pode emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, mas esse poder não é ilimitado, não se 

estendendo ele a emendas que não guardem estreita pertinência com o objeto do projeto encaminhado ao 

Legislativo pelo Executivo e que digam respeito a matéria que também é da iniciativa privativa daquela 

autoridade‖ (ADI n.º 546/DF, Tribunal Pleno do STF, Relator Ministro Moreira Alves, julgada em 11/03/1999 e 

publicada no DJ de 14/04/2000, p. 30). 
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servidores públicos do DF, matéria que não possui pertinência temática com a do projeto 

original e que, em última instância, desrespeita o art. 71, § 1.º, inciso II, da LODF. 

Não obstante, quanto ao projeto de lei de iniciativa privativa do governador do DF, 

desde que não haja aumento da despesa original e seja respeitado o requisito da pertinência 

temática, os parlamentares distritais possuem o poder de emendar o projeto, inclusive 

alterando o mérito de suas normas. Esse aspecto é da mais alta relevância e urge ser analisado.  

Na doutrina jurídica, encontram-se posicionamentos no sentido de que as emendas 

parlamentares não poderiam alterar o conteúdo normativo dos projetos de iniciativa legislativa 

privativa do Executivo, mas apenas promover alterações formais. Essa é a posição de Silva 

(2007, p. 201), a saber:  

 

(...) Ora, se a exclusividade é conferida também quanto à regulamentação 

dos interesses referentes à matéria reservada, claro está que o poder de 

emenda parlamentar encontra aí um limite de atuação. Não se pode admitir 

emendas que modifiquem os interesses contidos no projeto de lei, pois isso 

seria infringir a regra de reserva. [...] Isso é intuitivo quanto à regra de 

criação de cargos, funções ou empregos na Administração direta e autárquica 

(CF, art. 61, § 1.º, II, a). Aqui é evidente que o Legislativo não pode alterar o 

projeto para aumentar ou diminuir o número de cargos, funções ou empregos 

que a vontade do titular da iniciativa pretende incorporar na Administração 

Pública. Pela posição desse titular, cabe a ele fixar esse número segundo o 

interesse administrativo; a ele compete, como superintendente da 

Administração, resolver quanto às necessidades desta. Ao Legislativo, na 

hipótese, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar a proposição, admitindo-se 

apenas emendas formais.  

  

Tal posição é corroborada por Ferreira Filho (2002, p. 210) nos seguintes termos: 

 

A admissibilidade de emendas em projetos oriundos de iniciativa reservada 

suscitou muita polêmica. Entendeu certa feita o Supremo Tribunal Federal 

que ‗o poder de emendar é corolário do poder de iniciativa‘, de modo que 

não poderia propor emenda quem não poderia propor o principal. Disso 

decorreria logicamente a inadmissibilidade de qualquer emenda a projeto 

decorrente de iniciativa reservada, seja do Executivo, seja do Judiciário. 

Contra essa tese, mais uma vez insurgiram-se os congressistas, 

desrespeitando-a e fazendo assim surgirem litígios sobre o alcance do poder 

de emendar. O argumento central em favor da possibilidade de que, podendo 

o Congresso o mais, isto é, rejeitar o projeto, deveria poder o menos, ou seja, 

modificá-lo, é evidente sofisma, porque a essa alegação se pode opor com 

toda razão que, não podendo o Congresso o mais – a apresentação do projeto 

-, não poderia o menos – a modificação do projeto... A Constituição, todavia, 

preferiu seguir uma trilha moderada e resolver conciliatoriamente a questão, 

pelo disposto no art. 63. Deste decorre que a emenda é proibida, apenas e tão 

somente, nos projetos de iniciativa reservada do Presidente da República 

(salvo em matéria orçamentária) e nos relativos à organização dos serviços 

administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos tribunais 

federais e do Ministério Público. 
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 Não obstante, prevalece na doutrina (por todos, MENDES, 2011, p. 904) e na 

jurisprudência do STF a posição de que os parlamentares podem alterar os interesses, i.e., o 

mérito normativo dos projetos de iniciativa privativa do Poder Executivo, devendo, contudo, 

observar os dois estritos limites da pertinência temática e da proibição de aumento de despesa, 

ressalvado neste último caso, conforme já alertado, os projetos orçamentários. Veja-se julgado 

do STF nesse sentido:  

 

A atuação dos membros da Assembleia Legislativa dos Estados acha-se 

submetida, no processo de formação das leis, à limitação imposta pelo art. 

63, I, da Constituição, que veda – ressalvadas as proposições de natureza 

orçamentária – o oferecimento de emendas parlamentares de que resulte o 

aumento da despesa prevista nos projetos sujeitos ao exclusivo poder de 

iniciativa do governador do Estado. O exercício do poder de emenda, pelos 

membros do parlamento, qualifica-se como prerrogativa inerente à função 

legislativa do Estado. O poder de emendar – que não constitui derivação do 

poder de iniciar o processo de formação das leis – qualifica-se como 

prerrogativa deferida aos parlamentares, que se sujeitam, no entanto, 

quanto ao seu exercício, às restrições impostas, em numerus clausus, pela 

CF. A CF de 1988, prestigiando o exercício da função parlamentar, afastou 

muitas das restrições que incidiam, especificamente, no regime 

constitucional anterior, sobre o poder de emenda reconhecido aos membros 

do Legislativo. O legislador constituinte, ao assim proceder, certamente 

pretendeu repudiar a concepção regalista de Estado (RTJ 32/143 – RTJ 

33/107 – RTJ 34/6– RTJ 40/348), que suprimiria, caso prevalecesse, o poder 

de emenda dos membros do Legislativo. Revela-se plenamente legítimo, 

desse modo, o exercício do poder de emenda pelos parlamentares, mesmo 

quando se tratar de projetos de lei sujeitos à reserva de iniciativa de outros 

órgãos e Poderes do Estado, incidindo, no entanto, sobre essa prerrogativa 

parlamentar – que é inerente à atividade legislativa – as restrições 

decorrentes do próprio texto constitucional (CF, art. 63, I e II), bem assim 

aquela fundada na exigência de que as emendas de iniciativa parlamentar 

sempre guardem relação de pertinência com o objeto da proposição 

legislativa
42

. (destaques não constantes do original). 

 

 No presente trabalho, adota-se esta última posição, por se entender que o art. 63 da 

CF/88, reproduzido no art. 72 da LODF, é muito claro ao fixar os limites do poder de emenda 

dos parlamentares nos projetos de iniciativa privativa do Executivo, sem, contudo, impedir a 

alteração do mérito normativo do projeto. Entendimento contrário provocaria um 

desequilíbrio indevido na relação entre os dois Poderes, ao conceder ao Legislativo apenas as 

opções de rejeitar ou ratificar os projetos de lei de iniciativa reservada do Executivo, 

notadamente aqueles instituidores das políticas públicas governamentais. 

                                                           
42

 ADI n.º 973MC/Amapá, Tribunal Pleno do STF, relator ministro Celso de Mello, julgada em 17/12/1993 e 

publicada no DJ de 19/12/2006, p. 34.   
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 Registre-se que a questão ora enfrentada mostrar-se-á de extrema relevância para a 

análise das leis distritais no próximo capítulo, tendo em vista que foram identificadas algumas 

situações em que o TJDFT afastou-se dessa posição majoritária do STF, em indevida restrição 

do espaço legiferante dos deputados distritais.     

 

2.4.3 Discricionariedade do legislador e princípio da igualdade 

 

O princípio da igualdade ou da isonomia, previsto no art. 5.º, caput, da CF/88 e que 

inspira diversas outras normas no ordenamento constitucional e legal, ao lado da liberdade e 

da solidariedade formam o cerne do ideário democrático moderno. 

Ao estabelecer que ―todos são iguais perante a lei‖, a CF/88 garante a igualdade 

formal, que se preocupa com a paridade jurídico-formal no plano civil e político de todos os 

cidadãos.  

Ocorre que esse tipo de igualdade propiciou, ao longo dos séculos, o aprofundamento 

das desigualdades econômicas, principalmente porque se baseia em uma visão individualista 

do homem, membro de uma sociedade liberal homogênea (SILVA, 2005, p. 214). Nessa visão 

formal da igualdade, a lei deve ser geral e abstrata, tratando a todos individualmente da 

mesma maneira, sem levar em conta as distinções entre os grupos sociais.         

A CF/88 não se limita a garantir a igualdade formal, preocupando-se também com a 

isonomia real, substancial ou material, que exige do Estado uma atuação positiva, seja por 

meio de prestações normativas (leis), seja por intermédio de prestações materiais (a exemplo 

da construção de escolas e hospitais), a fim de conceder um tratamento mais benéfico às 

camadas menos favorecidas da população, no intuito de promover a justiça social e uma 

igualdade real de oportunidades entre os cidadãos
43

. 

Nessa concepção de igualdade material ou real, impõe-se ao legislador a tarefa de 

conceder tratamento distinto aos socialmente desiguais, na medida de suas desigualdades, 

conforme a célebre máxima aristotélica
44

. 

                                                           
43

 A partir da concepção atual de isonomia real, a doutrina (GOMES, 2001, p. 132) e a jurisprudência brasileiras 

passam a reconhecer a legitimidade das chamadas ações afirmativas, affirmative actions, class actions, 

discriminações positivas ou, ainda, medidas de compensação, as quais podem ser definidas como medidas 

públicas ou privadas voltadas à concretização do princípio da igualdade material, em favor de grupos sociais 

discriminados (minorias étnicas, mulheres, negros, pessoas com deficiência, etc.), consistentes na adoção de 

―discriminações positivas‖, i.e., de medidas protetoras desses grupos, no intuito de promover uma igualdade real 

de oportunidades. Como exemplos dessas medidas de compensação, temos o sistema de cotas e os incentivos 

fiscais. 
44

 A doutrina jurídica de modo pacífico reconhece os dois aspectos do princípio da igualdade, a saber: igualdade 

na lei, destinada ao legislador, que não pode incluir nas leis fatores de discriminação contrários à ordem 
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Observa-se, portanto, que é tarefa ordinária do legislador classificar as pessoas e as 

coisas, segundo os mais diversos critérios fáticos, a exemplo da idade, da cor, do sexo, e das 

faixas de renda (CASTRO, 1979, p. 91). Nas palavras de San Tiago Dantas (1953, p. 56 apud 

CASTRO, 1979, p. 92):  

Quanto mais progridem e se organizam as coletividades, maior é o grau de 

diferenciação a que atinge seu sistema legislativo. A lei raramente colhe no 

mesmo comando todos os indivíduos, quase sempre atende a diferenças de 

sexo, de profissão, de atividade, de situação econômica, de posição jurídica, 

de direito anterior; raramente regula do mesmo modo a situação de todos os 

bens, quase sempre os distingue conforme a natureza, a utilidade, a raridade, 

a intensidade da valia que oferecem a todos, raramente qualifica de um modo 

único as múltiplas ocorrências de um mesmo fato, quase sempre os distingue 

conforme as circunstâncias em que se produzem ou conforme a repercussão 

que têm no interesse geral. Todas essas distinções, inspiradas no 

agrupamento natural e racional dos indivíduos e dos fatos, são essenciais ao 

processo legislativo, e não ferem o princípio da igualdade.    

  

A questão fundamental a ser respondida sobre o postulado isonômico é: quais as 

situações e em que medida é possível desigualar, sem ferir esse postulado? Dito de outro 

modo, como identificar os casos em que uma diferenciação quanto ao sexo, idade ou cor pode 

ser considerada odiosa em contraposição a outros casos em que tal diferenciação é exigência 

da isonomia real ou social?    

 Se essa tormentosa questão ainda não encontra uma resposta definitiva na doutrina 

jurídica, ao menos já foram identificados alguns parâmetros abstratos que auxiliam no 

reconhecimento das discriminações legislativas contrárias ao princípio da igualdade. 

Na célebre lição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello (2003), para que uma 

diferenciação (legislativa ou administrativa) respeite o princípio da isonomia, é indispensável 

o cumprimento dos requisitos abaixo explicitados. 

a) O critério diferenciador (fator de desigualação) não pode ser tão específico que 

singularize, no presente e definitivamente, o destinatário da norma.  

As leis, via de regra, são gerais (destinam-se a um número indeterminado de pessoas) 

e abstratas (aplicam-se a situações reproduzíveis no tempo – ação-tipo). Lei direcionada a 

destinatário determinado afronta o princípio da isonomia. 

b) O critério discriminatório deve necessariamente residir na pessoa, coisa ou situação 

a ser diferenciada (exs.: idade, sexo e características físicas).  

                                                                                                                                                                                     
isonômica, e a igualdade perante a lei, cujos destinatários são os demais Poderes do Estado, que não podem 

aplicar as leis de forma desigual (WEICHERT, 2000, p. 242). 
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Elementos externos (como o tempo) não podem ser utilizados como fator 

diferenciador, pois, obviamente, a distinção precisa ocorrer entre objetos verdadeiramente 

distintos e o fator de discrímen deve ser algo neles existente. 

c) Deve haver uma correlação lógica abstrata entre o fator discriminatório e o 

tratamento diferenciado a ser adotado. 

Dito em outras palavras, deve-se analisar se há justificativa racional entre o elemento 

de discriminação e o tratamento díspare adotado. Diferenciações gratuitas e destituídas dessa 

justificativa racional ofendem a isonomia. A título de exemplo, não há razão que justifique a 

exigência legal de altura mínima para o concurso público de juiz, mas pode haver para o de 

policial militar, considerando a necessidade do emprego da força física no exercício deste 

cargo público.  

d) Deve haver uma correlação lógica concreta entre a diferenciação adotada e o 

sistema de valores protegidos pela CF/88, ou seja, não basta que o tratamento discriminatório 

seja racionalmente justificável, mas que o seja também do ponto de vista dos interesses 

constitucionalmente protegidos. 

WEICHERT (2000, p. 252) apresenta os seguintes exemplos de tratamentos 

diferenciados compatíveis com o sistema de valores constitucionais e, portanto, com o 

princípio da isonomia, registrando-se que sua análise está focada no campo das isenções 

tributárias: 

a) a redução das desigualdades sociais (art. 3.º, III, da CF/88), inclusive como 

instrumento acessório das ―ações afirmativas‖, propiciando facilidade de acesso a bens e 

serviços públicos; 

b) os direitos sociais, notadamente os previstos no art. 6.º da CF/88 (educação, saúde, 

trabalho, etc.), sendo exemplo a isenção de imposto de renda concedida a portadores de 

algumas doenças crônicas (a exemplo das cardiopatias); 

c) o incentivo ao pleno emprego e às pequenas e microempresas, que fundamenta o 

tratamento favorecido dado a estas, por meio do regime tributário diferenciado denominado 

―Simples‖. 

Outro parâmetro para o reconhecimento do tratamento diferenciado compatível com o 

princípio da isonomia é o relacionado com o princípio da proibição do arbítrio. A fim de dar 

objetividade a esse critério, aponta Canotilho (2003, p. 428) que ocorre violação arbitrária da 

igualdade quando a disciplina jurídica: não possui fundamento sério; não tiver um sentido 

legítimo ou estabelecer diferenciação jurídica sem um fundamento razoável. 
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Exatamente esse parâmetro demonstra a ligação que existe entre os princípios da 

igualdade e da razoabilidade ou da proporcionalidade, na medida em que são consideradas 

atentatórias ao princípio da igualdade as diferenciações arbitrárias, excessivas, 

desproporcionais ou desprovidas de razoabilidade. Tais critérios serão melhor compreendidos, 

a partir das considerações tecidas no próximo item sobre o princípio da razoabilidade ou da 

proporcionalidade
45

. 

A título de conclusão, pode-se afirmar com WEICHERT (2000, p. 246-247) que o 

princípio constitucional da igualdade é respeitado quando os critérios de desigualação da lei: 

 

(a) encontrem fundamento compatível com os valores postos no sistema 

constitucional; 

(b) guardem pertinência lógica entre as situações identificadas como 

desiguais e o bem jurídico que se pretende aplicado isonomicamente aos 

destinatários da norma; 

(c) sejam manejados razoável e proporcionalmente em face das situações 

que se pretende desigualar e do fim da desigualação. Ou seja, o tratamento 

atribuído às situações não pode, a pretexto de igualar, acabar por criar uma 

nova situação antiisonômica. 

 

Para além da racionalidade (justificativa lógica e racional), da razoabilidade 

(proporcionalidade) e do fundamento em interesse público de matriz constitucional como 

parâmetros para a compatibilidade de uma lei diferenciadora com o princípio constitucional 

da isonomia, a presente pesquisa trabalhará com a ideia de que o princípio da presunção de 

constitucionalidade das leis e a margem de discricionariedade do legislador para promover a 

classificação das pessoas, coisas ou situações fáticas não permitem que o administrador ou o 

julgador pretendam substituir o legislador nessa tarefa.  

Assim, desde que a lei possua justificativa racional, fundamente-se em interesse 

constitucionalmente protegido e não revele puro arbítrio, em medida desprovida de 

razoabilidade, o devido espaço da discricionariedade do legislador há que ser respeitado
46

.  

                                                           
45

 Por ora, observe-se a lição de CASTRO (1979, p. 103): ―É preciso, além disso, que a classificação legislativa 

se apresente razoável e se revista da indispensável racionalidade. Isto quer dizer que a norma classificatória não 

deve ser arbitrária ou caprichosa, mas que deve, ao revés, funcionar como meio idôneo e hábil para o 

atingimento de uma finalidade constitucional válida. Para tanto, há de existir necessariamente um mínimo de 

compatibilidade e congruência entre a classificação em si e o fim a que ela está voltada. Se tal relação de 

identidade entre meio e fim (‗means-end relationship‘, segundo a expressão norte-americana) da norma 

classificatória não se fizer presente de modo que a classificação resulte leviana e injustificada, padecerá ela do 

vício da arbitrariedade, vez que nem mesmo ao legislador é dado discriminar leviana e injustificadamente entre 

os homens e grupos na sociedade política‖.     
46

 Não se pretende, com a presente pesquisa, defender a já ultrapassada concepção do positivismo jurídico de que 

os princípios constitucionais não representam uma pauta normativa vinculante para o legislador, diante de uma 

visão formalista da Constituição, que a limita a um sistema de regras dissociado de exigências morais. O que a 

pesquisa condena, conforme será esclarecido mais adiante, é a declaração de inconstitucionalidade de leis que 
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Esses são os referenciais teóricos em relação ao princípio constitucional da igualdade 

com os quais serão analisadas as declarações judiciais de inconstitucionalidade das leis 

distritais da 5.ª Legislatura da CLDF.  

 

2.4.4 Princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade: entre o excesso do poder de 

legislar e o abuso da ditadura dos juízes 

 

Com a superação do clássico Estado de Direito pela sua vertente de Estado 

Democrático, constatou-se a necessidade de controlar judicialmente a legitimidade dos atos 

legislativos e administrativos do Poder Público, notadamente na proteção dos direitos 

fundamentais do ser humano previstos na CF/88 frente aos poderes estatais. Esse controle 

judicial ocorre não por meio do conceito político de legitimidade, mas pela utilização do 

conceito jurídico da razoabilidade ou da proporcionalidade (COSTA, 2008, p. 27-28), sem o 

qual o ato estatal, inclusive a lei, poderá ser declarado inválido pelo Poder Judiciário. 

Registre-se que, apesar de o princípio da proporcionalidade possuir matriz alemã e ser 

naquele País considerado como um postulado implícito do Estado de Direito, dizendo respeito 

aos próprios limites do poder de conformação do legislador, e o princípio da razoabilidade 

possuir matriz norte-americana, concebido como o aspecto substancial da cláusula do devido 

processo legal (substantive due process of law), a doutrina jurídica brasileira dominante, com 

arrimo na jurisprudência do STF, consideram razoabilidade e proporcionalidade como 

postulados equivalentes, que são deduzidos do princípio constitucional do devido processo 

legal (BARROSO, 2010, p. 305). Forte nessa corrente dominante, no presente trabalho, os 

dois conceitos serão tratados como sinônimos.       

 Ultrapassada a questão terminológica, reconheça-se que o controle de razoabilidade 

promove uma indiscutível avaliação de mérito sobre a ponderação dos interesses em conflito 

realizada pelo Legislativo nas leis e, nesse sentido, representa um grande limitador da esfera 

de liberdade de conformação do legislador (MENDES, 2011, p. 247), o que, a depender de 

uma postura mais restritiva ou mais interventiva dos juízes, pode resultar desde uma omissão 

do Poder Judiciário em resolver um caso de colisão de direitos fundamentais a uma postura de 

                                                                                                                                                                                     
tenham promovido uma razoável ponderação entre os interesses constitucionais em jogo, evidenciando que 

houve uma indevida invasão desse espaço discricionário do legislador por parte dos juízes, em um inaceitável 

―Estado de exceção hermenêutico judicial‖, em que o Judiciário, como detentor da última palavra sobre o sentido 

das normas constitucionais, acaba por impedir a formação democrática do Direito, a partir do necessário diálogo 

que deve existir entre Poderes Públicos e a sociedade civil na tarefa de compreender e concretizar 

adequadamente os princípios constitucionais (STRECK, 2009, p. 327-372).  
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ativismo judicial exacerbado com a invasão do estrito mérito do legislador e a instauração de 

um Estado de Juízes (BONAVIDES, 2003, p. 420-421).  

Prevalece na atual doutrina jurídica o entendimento pelo qual a CF/88 (e, por 

extensão, a LODF) estabelece uma ordem objetiva de valores (liberdade, igualdade, respeito à 

intimidade, moralidade administrativa, impessoalidade, publicidade dos atos estatais, etc.), 

que encontra abrigo nos princípios expressa e implicitamente previstos na Constituição e que 

possui força normativa e eficácia jurídica irradiante para todo o ordenamento jurídico, 

independente de leis regulamentadoras e até contra elas, caso haja o desrespeito desse sistema 

de princípios constitucionais por parte do legislador (BARROSO, 2010, p. 86-88). 

A imposição constitucional dessa ordem de princípios e a possibilidade de o Judiciário 

realizar uma revisão da ponderação dos interesses em jogo contida nas leis por meio da 

utilização do princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade não serão refutadas nesse 

trabalho. Concorda-se com os argumentos da doutrina majoritária de que a avaliação judicial 

da proporcionalidade das leis protege os cidadãos contra o abuso e o excesso no poder de 

legislar
47

, sendo salutar que o Judiciário fiscalize a solução encontrada pelo legislador (no 

melhor espírito do sistema constitucional de freios e contrapesos, pelo qual o poder freia e 

limita o próprio poder), notadamente nos casos de colisão de direitos fundamentais em prol da 

máxima efetividade dos princípios constitucionais e da busca da solução mais justa ao caso 

concreto. 

Ocorre que um emprego abusivo do princípio da proporcionalidade pode levar ao 

desequilíbrio entre os Poderes Legislativo e Judiciário e a uma redução indevida do espaço 

constitucionalmente legítimo do legislador para avaliar os fins e os meios na concretização 

dos princípios constitucionais, pois  

 

a determinação de meios e fins pressupõe sempre uma decisão política, não 

importa seja esta de conteúdo econômico, social ou jurídico-político. Foi isto 

o que levou Schneider a assinalar a extrema raridade e delicadeza com que 

os tribunais hão de declarar a invalidade objetiva dos fins de um ato 

legislativo, estabelecendo primeiro se a medida é ou não apropriada ao 

respectivo fim (BONAVIDES, 2003, p. 421).  

 

Ainda, como bem alertado por Costa (2008, p. 181-183), o perigo que o princípio da 

proporcionalidade ou da razoabilidade provoca na atividade de controle da legitimidade das 

leis reside na possibilidade de que, sob o falso manto da racionalidade e da objetividade, o 

                                                           
47

 Relembre-se que a utilização do princípio da razoabilidade no controle de legitimidade das leis baseia-se, em 

grande medida, em uma aplicação da teoria do excesso ou do desvio de poder (détournement du pouvoir) ao 

plano da função legislativa do Estado (BONAVIDES, 2003, p. 415). 
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Judiciário imponha os valores pessoais dos seus julgadores no momento da revisão da 

ponderação de interesses constitucionais realizada pelo legislador. Nas palavras desse 

doutrinador: 

 

A argumentação do Tribunal é circular na medida em que impõe a 

adequação como um critério de validade dos atos estatais, mas a definição 

do que é adequado ou não é feita pelo próprio Tribunal. Com isso, ocorre um 

curto-circuito entre a exigência de observação de um subprincípio 

constitutivo do princípio da proporcionalidade – construção essa que é 

retoricamente persuasiva na medida em que dá uma aparência de 

objetividade às apreciações valorativas – e a mera imposição dos valores 

elegidos pelos membros do Bundesverfassungsgericht. [...]. É bastante óbvio 

o perigo de que os valores relevantes para a resolução de um caso concreto 

possam ser definidos ad hoc, de acordo com a apreciação pessoal dos 

membros da Corte. Por um lado, o fato de se tratarem de decisões pessoais é 

em boa parte mascarado pela afirmação de que se observa um processo 

definido de avaliação – o princípio da proporcionalidade, em seus três 

elementos. Por mais que os membros da Corte se esforcem para identificar 

os interesses coletivos, os valores do povo – ou qualquer outro conceito que 

designe os valores dominantes da sociedade em um dado momento histórico 

–, não é razoável pressupor-se que esse esforço terá sucesso na prática, 

especialmente porque os membros das cortes constitucionais tendem a 

pertencer ao mesmo grupo social e reproduzir os valores desse grupo, muitas 

vezes confundidos com os valores do povo ou da nação. Esse tipo de 

argumentação somente é capaz de gerar decisões legítimas quando os 

valores utilizados pelos membros do tribunal efetivamente representam os 

valores da sociedade – ou ao menos são socialmente aceitáveis.   

 

Não obstante, tentar-se-á defender nessa pesquisa uma atuação equilibrada do Poder 

Judiciário no controle da legitimidade das leis distritais, por meio da utilização prudente do 

princípio da proporcionalidade, de modo que o festejado e bem vindo ativismo judicial não 

restrinja de forma indevida o espaço de discricionariedade do legislador distrital, em evidente 

desrespeito ao princípio da separação dos Poderes e abuso do poder de julgar.  

Os parâmetros de uma atuação equilibrada do Poder Judiciário serão melhor 

compreendidos após o estudo dos fundamentos da jurisdição constitucional e da teoria dos 

diálogos constitucionais. 

Por ora, passa-se a expor os critérios que conferem um mínimo de objetividade ao 

princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade no controle de legitimidade das leis. 

Segundo a melhor doutrina (BONAVIDES, 2003, p. 396-398; e MENDES, 2011, p. 

255-258), o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade possui três elementos, que 

seriam seus conteúdos parciais ou subprincípios, a saber: 
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a) princípio da adequação, pelo qual a medida estatal deve ser suscetível de atingir o 

objetivo almejado. Dito de outro modo, a lei deve ser apta à realização das finalidades a que 

se propõe;  

b) princípio da necessidade (também chamado de exigibilidade, menor interferência 

possível ou meio mais suave), pelo qual, se houver mais de um meio adequado para atingir de 

forma minimamente satisfatória o objetivo desejado, o poder estatal é obrigado a adotar 

aquele que menos restrinja os direitos individuais ou, na medida do possível, adotar meios 

menos gravosos do que outros igualmente adequados e que revelem a medida estritamente 

necessária e indispensável à conservação do fim almejado
48

; 

c) princípio da proporcionalidade em sentido estrito (também denominado de 

proibição do excesso ou de princípio da sintonia fina), pelo qual se exige que a lei promova 

um equilíbrio razoável e proporcional entre os ônus impostos aos particulares e os fins 

perseguidos pelo legislador, na busca de uma eficácia ótima para os bens jurídicos em jogo. 

Se a medida legal mostrar-se excessiva, injustificável, ela não respeita o princípio da sintonia 

fina. 

Como se pode notar, o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade promove 

uma sensível diminuição da discricionariedade do legislador na regulamentação dos direitos 

previstos na CF/88 (e na LODF), transformando os membros do Poder Legislativo, nas 

palavras de Bonavides (2003, p. 424), em meros funcionários da Constituição.  

Contudo, conforme já afirmado, esse princípio deve ser utilizado com muita 

parcimônia, de modo que somente sejam invalidadas as leis que nitidamente revelem: a) uma 

inadequação entre meios e fins; b) uma medida desnecessária e mais gravosa para os 

cidadãos, diante da identificação pelo Poder Judiciário da existência inequívoca de outras 

medidas menos lesivas (e igualmente adequadas); ou c) uma medida de evidente 

desproporcionalidade entre os ônus impostos aos cidadãos e as vantagens perseguidas pela 

legislação.  

                                                           
48

 Como revela Costa (2008, p. 156-157), o princípio da necessidade não deve ser concebido de forma rígida, a 

fim de sempre exigir do Estado a adoção do meio menos gravoso para o cidadão. Para explicar a dificuldade 

prática na aplicação desse princípio, Costa (2008, p. 156) aduz: ―Se o Governo decide aumentar os juros para 

60% ao ano, mas o Tribunal considera que um aumento para apenas 50% é suficiente, estaríamos frente a uma 

violação do critério da necessidade? E se o Tribunal considerasse que o aumento dos juros é mais lesivo que a 

desvalorização do câmbio? Dificuldades como essa indicam que uma enunciação tão abstrata desse critério não 

seria compatível com a sua aplicação prática. [...] Se entendêssemos que o critério é o de que o Estado deve, na 

medida do possível, preferir as soluções menos gravosas, estaríamos frente a um princípio — e parece ser esse o 

caso. Admite-se que há uma obrigação genérica de evitar ingerências desnecessárias, mas o ato estatal somente é 

invalidado quando a Corte percebe que houve uma opção pela intervenção excessiva, especialmente quando o 

Tribunal pode indicar uma alternativa menos gravosa e igualmente adequada‖. 
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Tais parâmetros objetivos, se utilizados com equilíbrio, à luz dos valores abrigados 

nos princípios constitucionais, em decisões que contem com a aceitação social e que não 

promovam interferência indevida no legítimo espaço de discricionariedade do legislador, 

reforçam a proteção das normas constitucionais e aumentam a qualidade do Estado 

Democrático de Direito instaurado pela CF/88, a partir do salutar diálogo que é travado entre 

os Poderes Legislativo e Judiciário na conformação dos direitos fundamentais dos cidadãos.  

No capítulo seguinte, será analisado se tal postura de equilíbrio foi adotada pelo STF e 

pelo TJDFT na invalidação das leis distritais da 5.ª Legislatura.     

  

2.5 Modelo distributivista e clientelista de comportamento parlamentar 

 

Um dos fatores que mais influencia o comportamento dos parlamentares, segundo a 

teoria da conexão eleitoral (MAYHEW, 1974 apud CARVALHO, 2003), é a busca da 

reeleição e da permanência no poder. De acordo com essa corrente de pensamento, idealizada 

no contexto eleitoral norte-americano, mas aplicável à realidade política brasileira segundo os 

ensinamentos de Carvalho (2003, p. 45-47), o parlamentar atua predominantemente de forma 

individual, pautando a sua conduta política pelo estabelecimento de uma conexão pessoal com 

seus eleitores em potencial e pelo atendimento às suas demandas específicas, com o fim 

último de permanecer no poder.  

Tal teoria baseia-se na argumentação de que o comportamento parlamentar responde 

a um modelo distributivista, pelo qual os membros do Legislativo priorizam a aprovação de 

políticas particularistas que concentrem os benefícios geograficamente em seus redutos 

eleitorais ou, ao menos, em grupos específicos que correspondam às suas bases eleitorais, por 

meio de um financiamento dos respectivos gastos mediante uma tributação generalizada 

(CARVALHO, 2003, p. 36).    

Esse modelo, portanto, associa-se a medidas legislativas particularistas e a uma 

representação política baseada no clientelismo
49

 e no patrimonialismo
50

, que beneficiam 

setores específicos da sociedade em detrimento do interesse público, além de representar uma 

janela de oportunidades para práticas corruptas.  

                                                           
49

 O clientelismo, conduta arraigada na história política brasileira e que representa a versão atual de práticas mais 

antigas como a do coronelismo (CARVALHO, 2000, p. 83-117), caracteriza-se pelo conjunto de relações 

assimétricas e verticais travadas entre um sujeito em posição social mais elevada e outro de situação inferior 

(respectivamente, o patrono e o cliente) e baseadas na troca de favorecimentos pessoais, não necessariamente 

econômicos, por lealdade e subordinação políticas ou, no âmbito eleitoral, por votos (DIAS, 2007, p. 4-7). 
50

  O patrimonialismo consiste na confusão entre o poder estatal e o poder privado, por meio da qual o primeiro 

distribui seu patrimônio (terras, empregos e recursos financeiros) a particulares em troca do compromisso de 

lealdade política (CARVALHO, 2004, p. 24) ou até de contrapartidas financeiras.  



68 

 

Contudo, se é certo que o comportamento parlamentar não pode ser explicado 

unicamente por esse modelo distributivista, tendo em vista a diversidade de incentivos (não 

apenas eleitorais) que influenciam o comportamento do parlamentar brasileiro (CARVALHO, 

2003, p. 52-53), é de se registrar que diversos estudos apontam a tendência de uma maior 

vulnerabilidade dos membros dos legislativos estaduais (e, por extensão, dos deputados da 

CLDF) a práticas clientelistas e particularistas, em virtude de sua maior proximidade com as 

bases eleitorais e das competências reduzidas de que dispõe (DINIZ, 1982, p. 178). 

A presente pesquisa avaliará qual a incidência desse comportamento parlamentar nas 

leis distritais da 5.ª Legislatura declaradas inconstitucionais, a fim de se constatar qual a real 

importância do clientelismo e do particularismo na invalidação judicial dessas leis.  

Para os fins deste trabalho, serão consideradas como políticas clientelistas aquelas 

que violem o interesse público ou que estipulem tratamentos diferenciados de modo arbitrário 

e desarrazoado em benefício de segmentos sociais específicos, a evidenciar que o atendimento 

a demandas específicas de eleitores em potencial, em detrimento do interesse público, baseou 

o comportamento do legislador distrital. 

 

2.6 Fundamentos da jurisdição constitucional 

 

Conforme já explicitado nesse trabalho, o Estado Democrático de Direito instaurado 

pela CF/88 fundamenta-se na afirmação da força normativa da Constituição, cujas normas 

principiológicas deixam de ser meras declarações político-filosóficas e passam a ser 

concebidas como postulados dotados de plena juridicidade, vinculando de modo subordinante 

todos os atos do Poder Público, inclusive as leis infraconstitucionais. 

Essa nova concepção da Constituição representa o que a doutrina jurídica tem 

denominado de novo constitucionalismo ou de ―neoconstitucionalismo‖, o qual se baseia no 

pós-positivismo, que propõe a afirmação da força jurídica dos princípios, entre eles, 

obviamente, os princípios constitucionais (BARROSO, 2010, p. 247-250). Tendo em vista 

que a Constituição é o estuário natural dos princípios, o resultado da afirmação da sua força 

jurídica vinculante não poderia ser outro que não a expansão da jurisdição constitucional, o 

fortalecimento do Poder Judiciário, em seu papel de guardião da normatividade 

constitucional, e a diminuição da discricionariedade do legislador na regulamentação dos 

preceitos da Carta Magna, inclusive aqueles relacionados com os direitos fundamentais do ser 

humano. 
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Ainda, o novo constitucionalismo tem provocado um deslocamento do ponto de 

equilíbrio entre os Poderes da República, em razão do reforço dos mecanismos de controle de 

constitucionalidade dos atos do Poder Público à disposição do Judiciário, o que demanda a 

construção de novos balizadores para a afirmação de uma relação harmônica e independente 

entre os Poderes, notadamente entre o Legislativo e o Judiciário. 

Nesse contexto, a doutrina tem alertado para o fato de que a superação dos ideais do 

positivismo jurídico (a qual permitiu que se passasse de uma visão formalista da Constituição 

para a sua atual concepção material e moralizante, a partir do reconhecimento da força 

jurídica dos valores inscritos nas normas-princípios), não foi acompanhada por uma evolução 

na teoria hermenêutica do Direito, tendo em vista que ainda prevalece, nessa seara, a 

concepção positivista de que os juízes possuem a derradeira palavra sobre a interpretação das 

normas constitucionais, o que, em última instância, significa a negação da formação de um 

Direito verdadeiramente democrático, em virtude da instauração de um ―Estado de Juízes‖ 

(BONAVIDES, 2003, p. 420-421) ou de um ―Estado de Exceção Hermenêutico Judicial‖ 

(STRECK, 2009, p. 243)
51

.  

Ao contrário de negar a importância do reconhecimento da normatividade dos 

princípios constitucionais e do papel desempenhado pelo Poder Judiciário no controle de 

constitucionalidade das leis, neste trabalho, apenas se pretende alertar para o perigo de se 

entender que ao Judiciário cabe decretar o ―verdadeiro‖ sentido da Constituição, em uma 

análise discricionária a ele concedida pelo caráter aberto e impreciso dos princípios 

constitucionais. Os parâmetros de tal atuação equilibrada do controle de constitucionalidade 

tentarão ser fixados na análise do próximo item.  

Por ora, firme na lição de Sampaio (2002, p. 60-101), passa-se a resumir os discursos 

de legitimidade do controle de constitucionalidade das leis que buscam justificar a viabilidade 
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 Em virtude dos propósitos limitados desse trabalho, não se enfrentará as discussões acerca das teorias 

hermenêuticas do Direito. Apenas registre-se, com esteio em Streck (2009), que os avanços promovidos pela 

filosofia da linguagem nas ciências sociais (no sentido de que a linguagem é a condição de possibilidade do 

conhecimento confiável, i.e., ―intersubjetivamente válido‖) são suficientes para rejeitar as teorias hermenêuticas 

clássicas do Direito, pelas quais, quer os legisladores, quer os magistrados, teriam a missão de revelar o sentido 

em si do texto constitucional, em uma relação entre pessoas e objetos, o que invariavelmente resultará tão-só na 

conclusão do que o intérprete autorizado (legislador ou julgador) considera que ela é, ainda que eles se utilizem, 

para tanto, dos métodos ―científicos‖ gramatical, histórico, teleológico, sociológico, sistemático, da mens legis, 

da mens legislatoris, etc., os quais não disfarçam o seu caráter retórico de fundamentar uma decisão ―neutra‖. 

Em verdade, falta à doutrina jurídica contemporânea sedimentar as técnicas de decisão e de legislação que 

permitam às leis e às decisões judiciais promover interpretações das normas constitucionais, a partir de um 

diálogo entre os atores sociais envolvidos sobre as proposições normativas e seus contextos fáticos. Apesar de a 

teoria dos diálogos constitucionais, explicitada no próximo item, não resolver a questão de modo definitivo, 

considera-se que, ao menos, ela parte do pressuposto correto de que o sentido da constituição não deve ser 

apropriado, quer pelo Judiciário, quer pelo Legislativo.       
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de um Poder de feição contramajoritária e antipopular, i.e., que não foi eleito pelo povo, 

anular as leis elaboradas pelos verdadeiros representantes populares reunidos em parlamento. 

a) O predomínio do Poder Legislativo, no Estado Liberal de Direito, e do Poder 

Executivo (com amplos poderes discricionários e legislativos), no Welfare State, justificaram 

a redefinição do papel do Poder Judiciário na fiscalização dos atos do Poder Público, na 

tentativa de reequilibrar a relação entre os três Poderes; 

b) Constatou-se que o Poder Legislativo, ao invés de legislar segundo a vontade geral 

do povo, muitas vezes busca atender aos interesses específicos dos seus grupos de apoio, 

revelando a falta de legitimidade de algumas medidas legislativas, sendo que a corte 

constitucional atua, nesses casos, como ―representante do povo ausente‖ (ACKERMAN, 1984 

apud SAMPAIO, 2002, p. 65)
52

. 

c) A fim de avaliar se o legislador pautou-se no interesse público e realizou uma 

ponderação razoável dos interesses em jogo, o tribunal constitucional (i.e., aquele que realiza 

a jurisdição constitucional) deve procurar saber se o legislador tomou conhecimento dos 

dados empíricos disponíveis e levou a sério e a fundo a experiência social, para, então, adotar 

uma medida legislativa adequada, necessária e proporcional
53

. 

d) O processo de escolha dos membros dos tribunais constitucionais pelo chefe do 

Poder Executivo com sabatina do Legislativo, como é o caso do STF brasileiro, nos termos do 

art. 101, parágrafo único, da CF/88, diminui, em tese, os conflitos de ideias e de opiniões 

entre a maioria parlamentar e os membros do Tribunal, além de enfraquecer, em princípio, a 

alegação de caráter contramajoritário da jurisdição constitucional. 

e) A jurisdição constitucional pode cumprir o papel de garantidor imparcial do bom 

funcionamento do processo político, de modo a permitir o respeito às regras do jogo 

democrático e ao direito das minorias, mantendo desobstruídos os canais de participação 
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 A princípio, concorda-se com o argumento de que nem sempre as leis são representativas dos interesses 

majoritários, mas buscam favorecer interesses não legítimos de uma minoria, a atrair a necessidade de 

intervenção da jurisdição constitucional. Apenas registra-se, aqui, o alerta feito por Schlaich (1984, p. 228-229 

apud SAMPAIO, 2002, p. 66-67) de que o controle das opções políticas do legislador pelo tribunal 

constitucional pode acarretar a diminuição das responsabilidades do legislador e o aumento do déficit de 

legitimidade do processo político e legislativo, a saber: ―Se uma decisão do TCF (Tribunal Constitucional 

Federal alemão) praticamente retira do debate político as possibilidades de modificação dos grandes projetos 

legislativos, apreensíveis também de maneira plebiscitária através das eleições, o resultado dessas [eleições] 

perde em grande medida seu caráter decisivo. A oposição pode esperar para fazer fracassar uma lei com a ajuda 

do TCF (já atualmente esta possibilidade assenta com frequência seu comportamento durante o procedimento 

legislativo), logrando com ele compensar sua posição minoritária no Bundestag (igual ao que se utiliza o 

Bundesrat), sem que esse nível de influência venha avalizado por um pronunciamento do eleitorado para 

constituí-la em maioria. A maioria eleita, por sua parte, com a declaração de inconstitucionalidade se vê liberada 

da responsabilidade da causa de suas leis, sem tornar-se intolerável para o eleitor a causa de ditas leis‖.   
53

 Os perigos dessa avaliação judicial e a parcimônia com que ela deve ser utilizada já foram enfrentados no item 

2.4.4 desta pesquisa. 
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política e de alternância do poder. Registre-se que os defensores desse argumento propõem, 

na verdade, um papel modesto da jurisdição constitucional, limitado à garantia procedimental 

do pluralismo político (ELY, 1980, p. 102-103 apud SAMPAIO, 2002, p. 73). 

f) Como fator maior de legitimidade das leis, a jurisdição constitucional deve avaliar 

se o legislador infraconstitucional respeitou o sistema de direitos fundamentais albergado na 

Constituição.  

g) O distanciamento dos juízes das causas políticas e das paixões populares lhes dá a 

imparcialidade, a independência e as condições necessárias para a boa defesa da Constituição 

e dos direitos nela previstos. Essa posição, defendida pelos federalistas Madison e Hamilton, 

não pressupunha a superioridade do Judiciário sobre o Legislativo, mas que os juízes devem 

ser governados pela Constituição antes que pelas leis. Assim, os juízes possuiriam o 

isolamento necessário, a cultura própria e uma melhor capacidade para as deliberações morais 

do que o Poder Legislativo. 

Esse argumento é taxado de elitista e de antidemocrático por alguns teóricos que o 

baseiam na desconfiança de que o povo não tem capacidade para escolher o próprio destino; e 

na tentativa de substituir os valores populares por aqueles dos profissionais da classe média 

alta, de onde se originam os membros dos tribunais constitucionais (ELY, 1980, p. 56-59 

apud SAMPAIO, 2002, p. 87)
54

.  

h) A jurisdição constitucional legitima-se quando realiza a sua atividade por meio de 

argumentos discursivamente fundamentados, inclusive com o auxílio do amigo da corte 

(amicus curiae), figura prevista nos arts. 7.º, § 2.º, e 9.º, § 1.º, da Lei Federal n.º 9.868, de 

1999, assim como quando procura harmonizar suas decisões com a opinião pública, em um 

processo decisório socialmente orientado. 

i) A jurisdição constitucional estaria legitimada pelo seu resultado apresentado nas 

últimas décadas, em uma espécie de ―legitimidade performática‖ ou de exercício e de êxito ou 

resultado (ROTHENBURG, 2007, p. 5), de modo que ela se justifica porque ―tem dado certo‖ 

no aperfeiçoamento das instâncias sociais e porque não se encontrou melhor mecanismo para 

frear o abuso do poder de legislar.  
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 Vale a pena ressaltar a crítica de Michelman (1986, p. 76 apud SAMPAIO, 2002, p. 87) à suposta 

superioridade dos juízes para ponderar os princípios constitucionais: ―Hércules, o mítico juiz de Dworkin, é um 

solitário. É demasiado heróico. Suas narrações construtivas são monólogos. Ele não conversa com ninguém, a 

não ser com os seus livros. Não tem nenhum enfrentamento. Não se encontra com ninguém. Nada o comove. 

Nenhum interlocutor viola o inevitável isolamento de sua experiência e de sua visão. Hércules é um homem, 

apesar de tudo. Não é a totalidade da comunidade. Nenhum homem ou mulher pode sê-lo‖. 
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j) A jurisdição constitucional legitima-se pela necessidade de se fixar um órgão que 

proteja o princípio da supremacia constitucional das leis ordinárias e pelo fato de esse 

controle estar previsto expressamente no texto da CF/88.  

 

2.7 Teoria dos diálogos constitucionais  

 

A teoria dos diálogos constitucionais origina-se no Direito Constitucional canadense e 

designa a corrente que defende o diálogo institucional entre os Poderes Públicos, notadamente 

o Legislativo e o Judiciário, na tarefa de interpretar as normas constitucionais (BRANDÃO, 

2012, p. 273).  

Baseando-se no salutar sistema de freios e contrapesos e partindo de uma visão realista 

e não idealizada dos Poderes Judiciário e Legislativo, essa teoria alerta para os limites 

institucionais e pessoais de ambos os Poderes na função de intérprete da constituição e 

defende que as decisões judiciais de controle de constitucionalidade e a posterior superação 

legislativa dessas decisões (com possibilidade de novas invalidações judiciais e de novas 

superações), antes de revelarem práticas antidemocráticas, podem instaurar um saudável 

―diálogo entre as instituições políticas sobre a melhor forma de harmonizar as liberdades 

individuais e os interesses da coletividade‖ (BRANDÃO, 2012, p. 273). 

Nesta seção, serão expostos, de forma breve, os argumentos favoráveis e contrários à 

adoção das teorias da supremacia judicial e da supremacia parlamentar, respectivamente 

defensoras da função do Judiciário e do Legislativo como intérprete último da Constituição, 

para, então, se propor, à luz da teoria dos diálogos constitucionais, os parâmetros que devem 

ser seguidos pelos referidos Poderes na conformação dos direitos previstos na CF/88 e na 

LODF. 

 

2.7.1 Teoria da supremacia judicial  

 

 Os argumentos legitimadores da jurisdição constitucional, expostos no item anterior, já 

anteciparam alguns dos fundamentos daqueles que defendem que cabe ao Poder Judiciário 

(nessa pesquisa: o STF e o TJDFT) dar a última palavra sobre a interpretação das normas 

constitucionais (no caso: a CF/88 e a LODF) e, portanto, defendem a teoria da supremacia 

judicial.  

Essa teoria funda-se, em grande medida, na crença de que o Judiciário possui uma 

capacidade institucional superior à do Legislativo para realizar a interpretação da 
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Constituição. Em apertada síntese (BRANDÃO, 2012, p. 202-203), os argumentos são no 

sentido de uma maior propensão de o Judiciário: 

a) proteger as minorias do processo político majoritário; 

b) zelar pelo tratamento dos indivíduos com igual consideração e respeito; 

c) preservar o compromisso originário da Constituição em face de maiorias transitórias 

que venham a aprovar leis contra os seus preceitos; 

d) ser um guardião da Constituição contra a legislação infraconstitucional, função que 

só pode ser exercida por um órgão externo ao Legislativo; 

e) promover um processo deliberativo guiado pela razão, e não pelas pressões 

eleitorais e de política partidária; 

f) possuir vantagens institucionais em relação ao Legislativo, diante de um 

insulamento político (decorrente das garantias e vedações da magistratura, a exemplo da 

vitaliciedade e da proibição do exercício de atividades político-partidárias), das autonomias 

financeira e administrativa do Judiciário e do dever de fundamentar as suas decisões à luz do 

Direito. Nas palavras de Brandão (2012, p. 203):  

 

Tais elementos confeririam ao juiz uma posição especialmente favorável 

para a interpretação de questões de princípio, na medida em que 

propiciariam a sua desvinculação de interesses econômicos e/ou políticos e 

o seu compromisso com a aplicação imparcial do Direito. Ademais, o 

treinamento e expertise em matéria jurídica evidenciariam a sua especial 

aptidão para a interpretação da Constituição, além de a análise da lei após 

algum tempo de aplicação conferir-lhe um acervo privilegiado de 

informações em relação ao legislador quando da sua edição [...]. (Destaques 

constantes do original).  

 

Registre-se que essa teoria encontra farto respaldo na jurisprudência do STF, a 

exemplo do seguinte julgado, cujo trecho da ementa se transcreve: 

 

A proteção das minorias e dos grupos vulneráveis qualifica-se como 

fundamento imprescindível à plena legitimação material do Estado 

Democrático de Direito. - Incumbe, por isso mesmo, ao Supremo Tribunal 

Federal, em sua condição institucional de guarda da Constituição (o que lhe 

confere “o monopólio da última palavra” em matéria de interpretação 

constitucional), desempenhar função contramajoritária, em ordem a 

dispensar efetiva proteção às minorias contra eventuais excessos (ou 

omissões) da maioria, eis que ninguém se sobrepõe, nem mesmo os grupos 

majoritários, à autoridade hierárquico-normativa e aos princípios superiores 

consagrados na Lei Fundamental do Estado55. (Destaques não constantes do 

original).  
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 RE n. 477.554 AgR/MG, Segunda Turma do STF, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 16/08/2011 e 

publicado no DJe-164, divulgado em 25/08/2001.  
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2.7.2 Teoria da supremacia do legislador 

 

 A teoria da supremacia do legislador fundamenta-se no déficit de legitimidade 

democrática do Poder Judiciário e no seu irremediável elitismo e, com o argumento de que 

decisões morais injustas sobre conflitos constitucionais podem ser tomadas tanto pelo juiz, 

quanto pelo legislador, deve-se optar por aquele que possui a legitimidade popular. 

 Waldron (2004, p. 305-306 apud BANDÃO, 2012, p. 189 e 206), um dos principais 

teóricos dessa corrente denominada de constitucionalismo popular, defende que o Poder 

Legislativo seja a instância mais adequada para resolver as divergências que grassam na 

sociedade atualmente pluralista e heterogênea acerca dos ideais de justiça e de bem-estar, 

tendo em vista a responsabilidade eleitoral e a pluralidade da composição dos parlamentos 

que, por isso mesmo, refletem melhor os desacordos sociais. 

 Ainda para esse teórico, o desacordo moral existe também quanto às questões de 

princípios constitucionais e o Legislativo possui maior capacidade institucional para resolvê-

los, a partir da coleta de informações dos mais diversos setores sociais, de um maior controle 

sobre sua agenda política (e, portanto, do melhor momento para resolver o conflito) e da regra 

da maioria que passa pelo respeito das visões divergentes, em relação ao Judiciário, que se 

encontra preso à lógica da demanda judicial e aos argumentos levados pelas partes ao 

processo.   

 

2.7.3 Os parâmetros dos diálogos constitucionais 

 

 Para além da discussão acerca da ditadura das maiorias legislativas ou da ditadura 

elitista dos magistrados, a realidade demonstra que algumas leis não são majoritárias, mas 

espelham os interesses de algumas minorias bem articuladas no processo político, enquanto 

certas decisões judiciais encontram-se alinhadas com a opinião pública nacional. Assim, se as 

teorias da supremacia judicial e parlamentar acertam quanto às deficiências institucionais e 

pessoais dos Poderes Judiciário e Legislativo na tarefa de interpretar a Constituição, elas 

pecam ao idealizar as condições que permitiriam aos referidos Poderes dar a última palavra 

nessa questão. 

 Partindo, portanto, do pressuposto dos limites institucionais do Legislativo e do 

Judiciário para concretizar as normas da Constituição e do indispensável mecanismo de freios 

e contrapesos que inspira a atual concepção da separação dos Poderes, a teoria dos diálogos 

constitucionais, adotada nessa pesquisa, propõe que o sentido das normas da Constituição seja 



75 

 

obtido a partir de uma complexa dinâmica de interação entre os Poderes Públicos e entre eles 

e a sociedade civil (BRANDÃO, 2012, p. 208). Os parâmetros desse diálogo, contudo, ainda 

precisam ser aclarados, tarefa a ser cumprida nos próximos parágrafos.   

Apesar de se entender que a imparcialidade dos membros dos tribunais 

constitucionais, assim como a sua defesa inconteste das minorias não passam de um mito
56

, 

reconhece-se, em princípio, a maior capacidade institucional e pessoal do Judiciário (inclusive 

pela experiência e cultura adquiridas pelos magistrados) para resolver as questões que 

envolvem os princípios constitucionais e a colisão de direitos fundamentais, o que não 

significa a adesão à teoria da supremacia judicial e à sua afirmação de que, em todas as 

situações, a decisão judicial será melhor do que aquela promovida pelo Legislativo. 

Nesse sentido, o reconhecimento de que há uma primazia prima facie do Judiciário em 

questões de princípio e de direitos fundamentais (BRANDÃO, 2012, p. 223) não resulta na 

afirmação do monopólio da última palavra do Poder Judiciário nessa seara. Com razão, já se 

tentou mostrar, nesse trabalho, a ilegitimidade de conferir ao Poder Judiciário a última palavra 

em tema de interpretação constitucional, sob pena de ferir o princípio da separação de Poderes 

e provocar grave lesão à democracia, pois a formação democrática do Direito não sobrevive 

ao argumento de que a constituição é, ao final e ao cabo, o que os juízes dizem que ela é.  

Portanto, a primazia prima facie do Judiciário em questões de princípio como 

parâmetro válido (e adotado nesta pesquisa) para a interpretação constitucional deve conviver 

com outros parâmetros que permitam a accountability vertical e horizontal (i.e., a fiscalização 

da legitimidade da decisão por parte da sociedade civil e dos demais Poderes Públicos) 

incidente sobre essas decisões
57

. 

Inicialmente entende-se, com esteio em Dworkin (2003, p. 109-112), que deve ser 

superado o argumento positivista de que os juízes possuem ampla margem de 

discricionariedade para julgar os casos concretos, notadamente os que envolvem a jurisdição 

constitucional, diante da imprecisão e do caráter aberto dos princípios da Constituição. Nesse 

ponto, defende Dworkin que os juízes submetem-se ao princípio da integridade do 

ordenamento jurídico, pelo qual a sua figura mítica do ―juiz Hércules‖ deve, não dar a 

resposta correta ao caso concreto diante de sua sabedoria e virtude quase divinas, mas 

conceber o Direito como um sistema normativo dotado de coerência e integridade (e portanto 

de previsibilidade), conferida em grande medida pelos princípios constitucionais, em que cada 
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 Sobre o tema, vale a pena conferir a pesquisa realizada por Machado (2007) acerca da politização dos 

ministros do STF, a partir do seu processo de escolha.  
57

 Sobre o conceito de accountability, conferir a lição de Carneiro (2004). 
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intérprete escreve um capítulo de um mesmo romance (fenômeno por ele denominado de 

―romance em cadeia‖), o qual deve primar pela integridade de seus valores e pela manutenção 

de uma continuidade lógica da história (a partir das considerações acerca do evolver dos fatos 

sociais, das leis e dos julgados passados). 

Assim, na atividade de jurisdição constitucional, deve o Judiciário pautar-se pelas 

possibilidades de sentido do texto normativo, pela análise das decisões anteriores, das 

tradições, dos posicionamentos doutrinários consolidados e da evolução histórica dos fatos e 

dos textos legais. Ainda, deve realizar sua atividade por meio de argumentos discursivamente 

fundamentados (STRECK, 2009, p. 363), em um ambiente de contraditório e de discussão das 

possíveis repercussões da decisão a ser tomada, inclusive com o auxílio de audiências 

públicas e da figura do amigo da corte, além de procurar harmonizar suas decisões à opinião 

pública, em um processo decisório socialmente orientado
58

. 

Por fim, o Poder Judiciário deve respeitar a ponderação de interesses razoavelmente 

realizada pelos legisladores, por meio da utilização parcimoniosa e equilibrada do princípio da 

razoabilidade, a partir dos critérios já analisados no item 2.4.4 deste trabalho, a fim de evitar 

que o Poder Judiciário desrespeite o devido espaço de discricionariedade do Legislativo
59

. 

Atente-se para o fato que o STF e o TJDFT nem sempre respeitam tais parâmetros. Em 

artigo que alerta para a trivialização e a inconsistência na utilização dos princípios 

constitucionais por parte do STF, sob o fascínio doutrinário do ―neoconstitucionalismo‖, 

Neves (2012) ressalta que os regimes políticos autoritários, do nacional-socialismo alemão ao 

regime militar brasileiro de 1964, também buscaram na abertura semântica dos princípios a 

fundamentação para manter o regime de exceção em decisões casuísticas definidas ad hoc, ao 

sabor das conveniências políticas concretas. A banalização na utilização dos princípios 

constitucionais por parte da doutrina e da jurisprudência do STF, sem base teórica apropriada, 

traz, portanto, sérios perigos para o Estado Democrático de Direito, sendo por ele afirmada da 

seguinte forma:  
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 Registre-se, nesse sentido, o seguinte trecho de Chaïm Perelman (2003, p. 83 apud ROTHENBURG, 2007, p. 

9): ―o juiz [...] deve se esforçar por emitir julgamentos que sejam aceitos tanto pelos tribunais superiores, pela 

opinião esclarecida, quanto – quando se trata de decisões da Corte de Cassação – pelo legislador, que não 

deixará de reagir se as decisões da Corte Suprema lhe parecerem inaceitáveis‖. 
59

 Brandão (2012, p. 184-186) alerta que, em decisões que envolvam alta complexidade científica ou moral, a 

exemplo de situações que revelem um desacordo moral razoável e irremediável, muito frequentes em sociedades 

hipercomplexas e pluralistas como as atuais, o Poder Judiciário deve optar por uma postura minimalista, 

reconhecendo seus limites políticos, temporais e cognitivos, e preferir ―entendimentos mais modestos e 

largamente compartilhados a controvertidas questões de princípios‖. 
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Por um lado, a invocação aos princípios (morais e jurídicos) apresentava-se 

como panaceia para solucionar todos os males da nossa prática jurídica e 

constitucional. Por outro, a retórica principialista servia ao afastamento de 

regras claras e ―completas‖, para encobrir decisões orientadas à satisfação de 

interesses particularistas. Assim, tanto os advogados idealistas quanto os 

astutamente estratégicos souberam utilizar-se exitosamente da pompa dos 

princípios e da ponderação, cuja trivialização emprestava a qualquer tese, 

mesmo as mais absurdas, um tom de respeitabilidade. Isso tudo, parece-me, 

em detrimento de uma concretização jurídica constitucionalmente 

consistente e socialmente adequada. [...] 

A rotinização e a trivialização dos princípios na jurisprudência do STF e do 

Judiciário em geral têm levado a uma metamorfose perigosa para o Estado 

constitucional: ao abusarem dos princípios, que podem atuar como remédios 

contra a insuficiência das regras em casos jurídicos e constitucionais 

controvertidos, transformam-nos em venenos. 

Nesse contexto, os princípios tornam-se ―significantes flutuantes‖ ou 

―valores simbólicos zero‖ (Lacan, Lévi-Stauss). Atuam analogamente a estes 

no xamamismo, no qual, segundo Lévi-Strauss, o valor simbólico zero pode 

ser aplicado a qualquer situação, comportando todos os sentidos, conforme o 

contexto do ritual ou da magia. 

 

O Poder Legislativo também deve obedecer a certos parâmetros na elaboração das leis. 

A transparência e a publicidade das discussões e votações, a participação efetiva no processo 

legislativo de todos os setores sociais potencialmente atingidos pela legislação e a necessidade 

de justificação dos participantes em argumentos racionais, à luz de princípios que sejam 

aceitos por todos aqueles que desejam chegar a termos justos de cooperação, são exigências 

da democracia deliberativa (GUTMANN e THOMPSON, 2007, p. 17-78), a fim de que a 

medida legislativa represente um compromisso transitório e aceito pelos seus destinatários, 

com respeito ao pluralismo de ideias e sem prejuízo de rearranjos morais e políticos futuros.  

O respeito ao já referido princípio da integridade do ordenamento jurídico e aos 

postulados do princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade são parâmetros igualmente 

exigíveis do Poder Legislativo na construção democrática e constitucionalmente adequada das 

leis. 

Respeitados esses parâmetros, considera-se, com apoio em Brandão (2012, p. 223), 

que o Poder Legislativo tem prioridade prima facie na configuração das políticas públicas que 

cumpram os objetivos econômicos, políticos e sociais por meio dos programas 

governamentais, diante das já referidas vantagens institucionais do parlamento para adotar 

medidas que resultem de acordos políticos amadurecidos entre grupos com visões plurais de 

mundo.  

Pelos mesmos motivos, entende-se que também é o caso de defender a primazia do 

Legislativo em conflitos que envolvam desacordos morais razoáveis, inclusive os que se 
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baseiem em princípios constitucionais, em situações que revelem que mais de uma decisão 

moralmente justificada respeita os parâmetros da razoabilidade (estudados no item 2.4.4 deste 

trabalho), sendo que a invalidação judicial de medida legislativa razoável e proporcional deve 

ser evitada pelo Poder Judiciário. 

Com o respeito a tais parâmetros, os Poderes Públicos, notadamente o Legislativo e o 

Judiciário, devem dialogar entre si e com a sociedade civil para se chegar à interpretação 

constitucional e à solução dos conflitos entre os direitos fundamentais de forma transitória e 

dialogada com todos os segmentos sociais envolvidos. 

Nesse contexto, cabe ao Poder Judiciário declarar a invalidade de leis que não se 

harmonizem com a normatividade subordinante da Constituição, assim com o Legislativo não 

deve se apequenar diante de decisões judiciais que apliquem abusivamente os princípios 

constitucionais ou que promovam invasões em seu espaço legiferante.  

As reações políticas do Legislativo a tais decisões, ao invés de revelarem ofensas ao 

princípio da separação dos Poderes, podem assumir um papel importante na conformação dos 

direitos constitucionais e conferir responsividade à atuação do Judiciário. 

Com razão, negociações políticas que envolvam o orçamento do Poder Judiciário e o 

salário dos juízes, o oferecimento de propostas de emendas constitucionais que busquem 

limitar os poderes do tribunal constitucional ou modificar as regras de investidura dos seus 

membros, além da superação normativa da interpretação constitucional feita pelo Poder 

Judiciário, por meio das emendas constitucionais (no caso do DF, de emendas à LODF) ou 

por intermédio das leis ordinárias, podem se revelar como medidas que garantam a 

fiscalização estatal das decisões judiciais e confiram-lhes accountability
60

 
61

.  

No caso específico da superação normativa de entendimentos equivocados contidos 

em decisões judiciais, reconheça-se que, se ela não revelar uma atitude irresponsável de 

                                                           
60

 Antes que se alegue a inconveniência e a ilegitimidade de tais medidas, cite-se a lição de Tushnet (1999, p. 

253 apud BRANDÃO, 2012, p. 194) de que a mera existência de tais instrumentos políticos no sistema norte-

americano, ao invés de fomentar conflitos institucionais, pode mudar a autopercepção dos tribunais sobre os seus 

poderes e tornar as suas decisões mais sensíveis à opinião do povo e de seus representantes, a saber: ―Na 

verdade, a Suprema Corte se perceberia em relação ao povo da mesma forma como os tribunais inferiores se 

vêem em relação à Suprema Corte: responsáveis por interpretar a Constituição de acordo com o seu juízo, porém 

atentos à circunstância de existir uma autoridade superior que pode reverter as suas decisões – uma autoridade 

verdadeira, não um ‗povo abstrato‘ que se manifestou há 200 anos e depois sumiu. A probabilidade de sua 

decisão ser revertida por esta autoridade pode ser pequena, mas o senso de responsabilidade que ela engendra, 

associado ao desejo natural de evitar controvérsias e de preservar a Corte enquanto instituição, mudaria 

inevitavelmente a dinâmica do seu processo decisório. É isso que explica como a Suprema Corte exerceu a sua 

autoridade sem supremacia judicial, assim como crises apenas ocorreram quando uma Corte superconfiante, que 

reivindicava um poder supremo de interpretação da Constituição, prestou pouca atenção para a opinião pública‖.  
61

 No âmbito do Distrito Federal, registre-se a impossibilidade de a CLDF barganhar politicamente com o 

orçamento do TJDFT ou com o salário dos juízes, tendo em vista que cabe à União manter e organizar o Poder 

Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, o que, em última análise, reconheça-se, diminui a accountability 

das decisões desse tribunal sobre as leis distritais.  
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repetição desmotivada de teses já consolidadas no sentido de sua inconstitucionalidade (o que 

a doutrina canadense denomina de lei in your face e faz instaurar uma ―guerra de gritos‖ em 

que o Legislativo pretende simplesmente substituir a interpretação judicial pela parlamentar, 

BRANDÃO, 2012, p. 244 e 304), tal prática pode promover um franco diálogo entre os 

Poderes Públicos acerca da conformação mais adequada dos valores e princípios 

constitucionais, preferencialmente com a participação, nos processos legislativo e de 

jurisdição constitucional, de todos os setores da sociedade civil impactados por essas 

decisões
62

. 

Ainda nesse ponto, é importante assentar que a superação normativa das decisões 

judiciais de controle de constitucionalidade pela via das emendas constitucionais tem a clara 

vantagem de utilizar a autoridade e a rigidez próprias do poder constituinte derivado 

reformador para suprir eventuais lacunas no ordenamento constitucional ou para promover 

ponderações entre os direitos fundamentais de modo distinto daquele defendido pelo tribunal 

constitucional, o que não impedirá este último de avaliar a constitucionalidade dessas 

emendas à Constituição em face dos seus limites jurídicos, a exemplo daqueles impostos pelas 

cláusulas pétreas, previstas no art. 60, § 4.º, da CF/88. 

De qualquer modo, a superação normativa dessas decisões judiciais por parte do 

Legislativo deve pautar-se por uma lógica argumentativa, em que a lei leve em consideração 

os argumentos levantados pelo Judiciário para invalidar a legislação anterior, tentando 

dialogar com tais razões, o mesmo acontecendo com o Judiciário, a fim de que, cada um 

desses Poderes, contribuindo com suas capacidades institucionais próprias (legitimidade 

popular e pluralidade de sua composição, no caso do Legislativo, e distância das pressões 

eleitorais e experiência judicial adquirida na ponderação dos direitos fundamentais, no caso 

do Judiciário), trabalhe para a construção da melhor decisão legislativa, a partir desses 

diálogos constitucionais.  

À luz dos referenciais teóricos enfrentados neste capítulo, passa-se à exposição e à 

análise das situações de declaração judicial de inconstitucionalidade das leis distritais da 5.ª 

Legislatura da CLDF.   

 

  

                                                           
62

 Nesse sentido também se encaminha as conclusões de Rothenburg (2007). 
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3 EXPOSIÇÃO E ANÁLISE DAS LEIS DISTRITAIS DA 5.ª LEGISLATURA 

DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS 

 

3.1 Exposição dos dados coletados 

 

A partir de consultas aos endereços eletrônicos do STF, do TJDFT e da CLDF, 

constatou-se a existência de 50 (cinquenta) leis distritais (ordinárias, complementares ou 

emendas à LODF) aprovadas ao longo da 5.ª Legislatura da CLDF, total ou parcialmente 

declaradas incompatíveis com a CF/88, em ADIs no STF, ou com a LODF, em ADIs no 

TJDFT, tendo em vista os parâmetros constitucionais específicos dessas ADIs federais e 

distritais, conforme explicitado no item 2.1.3 deste trabalho.  

No STF, apurou-se um único caso de ADI que provocou a invalidação de lei distrital 

aprovada na 5.ª Legislatura, enquanto o TJDFT foi o responsável pelas outras 49 (quarenta e 

nove) invalidações
63

. Ainda, dos cinquenta casos apurados, 24 (vinte e quatro) referem-se a 

inconstitucionalidades integrais e 26 (vinte e seis) aludem a invalidações de parte das leis 

distritais.      

Conforme visto no item 2.1.5, diante da inexistência de prazos decadenciais para o 

ajuizamento de ADIs (quer federais, quer estaduais), nada impede que sejam ajuizadas novas 

ações contra essas leis ou, ainda, que as já ajuizadas perante o STF ou o TJDFT venham a ser 

julgadas, o que acarretará o aumento do quantitativo de leis distritais invalidadas. A presente 

pesquisa encontra-se atualizada com as decisões judiciais do STF e do TJDFT publicadas na 

imprensa oficial até 15/08/2012. 

Para fins estatísticos, registre-se que, até a referida data, além dos cinquenta casos de 

leis distritais da 5.ª Legislatura, total ou parcialmente invalidadas pelo STF ou pelo TJDFT, 

foram identificadas outras 16 (dezesseis) ADIs ajuizadas perante esses Tribunais contra leis 

distritais da 5.ª Legislatura ainda sem julgamento liminar ou definitivo, conforme tabela 

abaixo. 

Tabela 2. ADIs no STF ou no TJDFT contra leis distritais da 5.ª Legislatura 

ainda sem julgamento 

 

Norma distrital (dispositivos legais impugnados) Referências da ADI e data do ajuizamento 

1. Emenda à Lei Orgânica n.º 50, de 2007 (parte STF, ADI 4.055, ajuizada em 18/03/2008 

                                                           
63

 Observe-se que, de todas essas decisões judiciais, apenas a proferida pelo TJDFT na ADI n.º 

2010.00.2.008554-0, contra a Lei Ordinária n.º 4.457, de 2009, ainda se encontra em fase de decisão liminar. 

Todas as demais referem-se a decisões judiciais definitivas de mérito. 
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do art. 1º, no ponto em que acrescenta o § 6.º do 

art. 19 da LODF). 

2. Lei Ordinária n.º 3.693, de 2007 (íntegra). STF, ADI 3.877, ajuizada em 22/03/2007 

3. Lei Ordinária n.º 3.978, de 2007 (art. 1.º, § 2.º). STF, ADI 3.963, ajuizada em 24/09/2007 

4. Lei Ordinária n.º 4.067, de 2007 (íntegra). STF, ADI 4.008, ajuizada em 24/01/2008 

5. Lei Ordinária n.º 4.083, de 2008 (íntegra). STF, ADI 4.090, ajuizada em 13/06/2008 

6. Lei Ordinária n.º 4.112, de 2008 (arts. 2.º e 3.º, 

parágrafo único). 
STF, ADI 4.338, ajuizada em 05/11/2009 

7. Lei Ordinária n.º 4.118, de 2008 (íntegra). STF, ADI 4.082, ajuizada em 02/06/2008 

8. Lei Ordinária n.º 4.132, de 2008 (íntegra). STF, ADI 4.228, ajuizada em 15/04/2009 

9. Lei Ordinária n.º 4.195, de 2008 (íntegra). TJDFT, 2011 00 2 020385-1, ajuizada em 14/10/2011 

10. Lei Ordinária n.º 4.274, de 2008 (íntegra). STF, ADI 4.676, ajuizada em 07/11/2011 

11. Lei Ordinária n.º 4.332, de 2009 (íntegra). STF, ADI 4.665, ajuizada em 07/10/2011 

12. Lei Ordinária n.º 4.339, de 2009 (íntegra). TJDFT, ADI 2011 00 2 021633-1, ajuizada em 

28/10/2011 

13. Lei Ordinária n.º 4.353, de 2009 (arts. 1.º, § 

1.º, II a IV, VI, VII, IX a XI, XVI e XVII, e §§ 2.º 

e 3.º). 

STF, ADI 4.423, ajuizada em 04/06/2010 

14. Lei Ordinária n.º 4.457, de 2009 (art. 11). TJDFT, 2011 00 2 017889-1, ajuizada em 13/09/2011 

15. Lei Ordinária n.º 4.508, de 2010 (arts. 3.º e 

4.º). 
STF, ADI 4.594, ajuizada em 09/05/2011 

16. Lei Ordinária n.º 4.524, de 2010 (art. 2.º). TJDFT, 2011 00 2 000341-7, ajuizada em 12/01/2011 

Fonte: Endereço eletrônico do STF e do TJDFT na internet. 
 

Portanto, das 595 (quinhentas e noventa e cinco) leis ordinárias, 95 (noventa e cinco) 

leis complementares e 9 (nove) emendas à LODF aprovadas durante a 5.ª Legislatura da 

CLDF, totalizando 699 (seiscentas e noventa e nove) normas, 24 (vinte e quatro) leis foram 

totalmente e 26 (vinte e seis) foram parcialmente invalidadas, enquanto outras 16 (dezesseis) 

leis distritais aprovadas nesse período já foram impugnadas em ADIs ajuizadas no STF ou no 

TJDFT até 15/08/2012. Os gráficos abaixo colacionados fazem uma representação desses 

números, ano a ano, ao longo da 5.ª Legislatura (2007-2010). 

 

Gráfico 1. Leis distritais aprovadas ao longo da 5.ª Legislatura com invalidação ou 

impugnação judicial 
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Gráfico 2. Leis distritais aprovadas em 2007 com invalidação ou impugnação judicial 

 

 

 

Gráfico 3. Leis distritais aprovadas em 2008 com invalidação ou impugnação judicial 
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Gráfico 4. Leis distritais aprovadas em 2009 com invalidação ou impugnação judicial 

 

 

 

Gráfico 5. Leis distritais aprovadas em 2010 com invalidação ou impugnação judicial 
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c) a submissão dos dispositivos invalidados a parecer escrito da CCJ, deliberado em 

reunião dessa Comissão, ou a parecer oral da CCJ proferido em Plenário sob regime de 

urgência; 

d) a ocorrência simultânea de apreciação oral da CCJ em Plenário e da aprovação 

definitiva da proposição pela CLDF, ambos na última semana de um período legislativo (i.e., 

entre 23/06 e o fim do primeiro período legislativo ou entre 08/12 e o fim de cada sessão 

legislativa anual); 

e) a submissão dos dispositivos legais invalidados a minuta de parecer elaborado pela 

Assessoria Legislativa da CLDF e, em caso afirmativo, se a minuta foi acatada pelo 

parlamentar e pela CCJ; 

f) identificação das razões jurídicas principais para a declaração judicial de 

inconstitucionalidade da norma distrital; 

g) identificação das razões jurídicas do parecer da CCJ que concluiu pela 

constitucionalidade da proposição legislativa; 

h) associação dos dispositivos legais invalidados a uma política clientelista contida na 

lei. 

Os apêndices foram organizados, a partir da autoria dos dispositivos legais 

impugnados, em inconstitucionalidades: a) provocadas pelos parlamentares da CLDF, quando 

estes propuseram os projetos originários ou as emendas que resultaram nos dispositivos legais 

invalidados; b) provocadas pelo governador do DF, quando a proposição legislativa foi de sua 

autoria; c) provocadas pelos parlamentares da CLDF e pelo governador, quando os 

dispositivos impugnados originaram-se em parte do projeto de iniciativa do governador e em 

parte das emendas parlamentares.  

Ainda, as 50 (cinquenta) leis distritais da 5.ª Legislatura impugnadas foram 

organizadas a partir da natureza do vício, se formal ou material, e a partir das razões jurídicas 

principais apresentadas pelo TJDFT ou pelo STF para a sua impugnação. A seguir, são 

apresentadas as tabelas que correspondem a tais apêndices.   

 

Tabela 3. Hipóteses de inconstitucionalidades formais provocadas por parlamentares da 

CLDF 

 

Razão jurídica principal para a declaração de inconstitucionalidade Número de leis 

invalidadas 

- Ofensa à iniciativa legislativa privativa do Governador do Distrito Federal em matéria de 

criação, estrutura e atribuições dos órgãos e entidades da administração pública (art. 71, § 

10 
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1.º, IV, da LODF)   

- Ofensa à iniciativa legislativa privativa do governador do Distrito Federal em matéria de 

administração dos bens do DF, desafetação de área pública e ocupação e uso do solo de 

áreas públicas ou particulares (arts. 52 da LODF e art. 56 do ADT da LODF) 

8 

- Ofensa à iniciativa legislativa privativa do governador do Distrito Federal em matéria de 

regime jurídico dos servidores públicos (art. 71, § 1.º, II, da LODF)   

5 

- Dispositivo legal oriundo de emenda parlamentar em matéria de iniciativa legislativa 

privativa do governador do Distrito Federal (a saber: servidor público), com aumento da 

despesa prevista no projeto original (art. 72, I, da LODF) ou sem o requisito da 

pertinência temática 

3 

- Ofensa à competência legislativa da União (arts. 22 e 24 da CF/88)  1 

- Ofensa à iniciativa legislativa privativa do Tribunal de Contas do DF (arts. 75, I, 84 e 86, 

todos da LODF)   

1 

Total 28 

Fonte: Endereço eletrônico do STF e do TJDFT na internet. 
 

Tabela 4. Hipóteses de inconstitucionalidades materiais provocadas por parlamentares 

da CLDF 

 

Razão jurídica principal para a declaração de inconstitucionalidade Número de leis 

invalidadas 

- Ofensa aos direitos à saúde e ao meio ambiente sadio e aos princípios da isonomia e da 

razoabilidade, ao excluir as igrejas da obrigação de respeitar os limites máximos para sons 

e ruídos (arts. 16, V, 311 e 314, parágrafo único, V, todos da LODF) 

2 

Concessão e permissão de serviço público (ou suas renovações), sem prévia licitação (arts. 

25, 26 e 186 da LODF)  

1 

- Concessão, de forma descriteriosa, de privilégio a contribuintes que se encontram em 

situação equivalente (arts. 19, caput, 128, II, 131, I, e 149, § 7.° e II, todos da LODF) 

1 

- Ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, impessoalidade, interesse 

público, livre concorrência e defesa do consumidor (arts. 19, ―caput‖ e 158, IV e V, da 

LODF), diante da proibição de que empresas localizadas em outras unidades da Federação 

realizem o transporte e o descarte dos resíduos perigosos ou originados dos serviços de 

saúde prestados no DF 

1 

- Ofensa às normas da LODF sobre servidores públicos (no caso: contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, art. 

19, incisos II e VIII, da LODF) 

1 

Total 6 

Fonte: Endereço eletrônico do TJDFT na internet. 
 

Tabela 5. Hipóteses de inconstitucionalidades formais provocadas pelo governador do 

DF 

 

Razão jurídica principal para a declaração de inconstitucionalidade Número de leis 

invalidadas 

- Lei de iniciativa do Poder Executivo que altera o uso de área pública sem a prévia 

participação popular, por meio de audiência pública (art. 56, parágrafo único, do ADT da 

LODF) 

2 

Fonte: Endereço eletrônico do TJDFT na internet. 
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Tabela 6. Hipóteses de inconstitucionalidades materiais provocadas pelo governador do 

DF 

 

Razão jurídica principal para a declaração de inconstitucionalidade Número de leis 

invalidadas 

- Ofensa à legalidade tributária (art. 128, I, da LODF), por ter permitido a autoridade 

administrativa a alteração da base de cálculo do IPTU   

3 

- Concessão e permissão de serviço público (ou suas renovações), sem prévia licitação 

(arts. 25, 26 e 186 da LODF) 

2 

- Contrariedade ao interesse público e às normas de política urbana da LODF, diante da 

previsão da concessão de alvará ―provisório‖ (e sua prorrogação indefinida) aos imóveis 

em situação irregular quanto à legislação urbanística (arts. 15, XIV; 18, I; 19, caput; 117, 

caput; 128, II; 314, caput, parágrafo único e seus incisos III, IV, V e XI, alínea ―a‖, todos 

da LODF) 

2 

- Ofensa às normas da LODF sobre servidores públicos (no caso: vinculação de 

vencimentos para efeito de remuneração, art. 19, inciso XII, da LODF) 

1 

Total 8 

Fonte: Endereço eletrônico do TJDFT na internet. 
 

Tabela 7. Hipóteses de inconstitucionalidades materiais provocadas pelos parlamentares 

da CLDF e pelo governador do DF 

 

Razão jurídica principal para a declaração de inconstitucionalidade Número de leis 

invalidadas 

- Concessão, de forma descriteriosa, de privilégio a contribuintes que se encontram em 

situação equivalente (arts. 19, caput, 128, II, 131, I, e 149, § 7.° e II, todos da LODF) 

2 

- Ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do interesse público, 

previstos no art. 19, caput, da LODF, diante da inclusão de ―manifestações religiosas‖ e 

―eventos artísticos ou culturais‖ no conceito de ―atividades e programas de interesse 

público‖, a fim de autorizar indevidamente, o repasse de verbas públicas a entidades que 

não prestam serviços de forma continuada 

1 

- Contrariedade ao interesse público e às normas de política urbana da LODF, diante da 

previsão da concessão de alvará ―provisório‖ (e sua prorrogação indefinida) aos imóveis 

em situação irregular quanto à legislação urbanística (arts. 15, XIV; 18, I; 19, caput; 117, 

caput; 128, II; 314, caput, parágrafo único e seus incisos III, IV, V e XI, alínea ―a‖, todos 

da LODF) 

1 

Permissão de uso de área pública (ou suas renovações), sem prévia licitação (arts. 25, 26 e 

186 da LODF)  

1 

Total 5 

Fonte: Endereço eletrônico do TJDFT na internet. 
 

Tabela 8. Hipóteses de inconstitucionalidades formais e materiais provocadas pelos 

parlamentares da CLDF e pelo governador do DF 

 

 

 



87 

 

Razão jurídica principal para a declaração de inconstitucionalidade Número de leis 

invalidadas 

- Violação dos limites formais do poder de emenda dos parlamentares em projeto de 

iniciativa privativa do Governador do DF em matéria urbanística e ausência de 

participação popular e de estudos prévios exigidos para essa matéria e vícios materiais 

relacionados com a ofensa aos princípios da política de desenvolvimento urbano e da 

prevalência do interesse público sobre o privado (arts. 314 a 323, da LODF) – (PDOT). 

Mais precisamente, houve o reconhecimento de inconstitucionalidades formais de alguns 

dispositivos impugnados por:  
a) aumento de despesas em projeto de iniciativa privativa do Governador do DF, em 

ofensa ao art. 72 da LODF; 

b) inserção, no PDOT (LC 803/2009), de normas típicas da Lei de Uso e Ocupação do 

Solo (a saber: alteração da destinação do uso e ocupação do solo e alteração de índices 

urbanísticos). Como a referida lei ainda não existe, é necessária lei complementar 

específica e de iniciativa do Governador do DF para que se disponha sobre o assunto, 

razão pela qual houve ofensa ao art. 56 do ADT e ao 318 da LODF; 

c) alteração da destinação do uso e ocupação do solo sem estudos prévios exigidos pela lei 

e sem a participação popular, em ofensa ao art. 56 do ADT da LODF e aos artigos 318 e 

321 da LODF; 

d) desafetação de áreas públicas, em ofensa ao art. 56, parágrafo único, do ADT da LODF 

(ausência dos requisitos da demonstração de relevante interesse público, da participação 

popular e dos estudos técnicos prévios); 

e) inserção, no PDOT, de matéria relativa ao Plano Diretor do Guará, que deve ser 

regulada em lei complementar específica de iniciativa reservada ao Governador do 

Distrito Federal, em respeito aos artigos 319, 321 e 57 do ADT da LODF; 

f) inclusão indevida de novas normas após a aprovação final do projeto de lei em plenário, 

por intermédio de emendas à redação final. 

Outros dispositivos ainda foram invalidados em razão de inconstitucionalidade material, a 

saber: 

a) ofensa aos princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano, 

especificamente o da prevalência do interesse coletivo sobre o individual e o do interesse 

público sobre o privado, em ofensa ao art. 314, parágrafo único, inciso V, da LODF; 

b) estabelecimento de diretriz para APA do Descoberto por meio de lei distrital. Como 

essa APA é unidade de conservação de caráter federal, lei distrital não poderia dispor 

sobre ela; 

c) repasse indiscriminado à iniciativa privada da urbanização de áreas instituídas no 

PDOT para atendimento ao interesse social, sem estabelecimento de regras de demanda 

(vinculação a estudos de déficit populacional), sem assegurar a participação popular no 

processo e, ainda, sem mencionar se a atuação deste empreendedor imobiliário alcançará a 

regularização dos parcelamentos irregulares de baixa renda já consolidados, em ofensa ao 

art. 314 e parágrafo único do art. 321 da LODF; 

d) ilicitude ao tornar permanentes os alvarás de funcionamento concedidos para lotes 

desconformes com a legislação vigente até a edição da Lei de Uso e Ocupação de Solo, 

redundando na prevalência do interesse particular sobre o público, em ofensa ao art. 314, 

V, da LODF. 

1 

Fonte: Endereço eletrônico do TJDFT na internet. 
 

3.2 Análise das leis distritais da 5.ª Legislatura declaradas inconstitucionais  

 

3.2.1 Autoria dos dispositivos legais declarados inconstitucionais  

 

 A presente pesquisa propõe-se a identificar a autoria das leis ou dos dispositivos legais 

aprovados na 5.ª Legislatura e posteriormente invalidados pelo Poder Judiciário por razões de 
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inconstitucionalidade. Para tanto, foram considerados de autoria parlamentar, os projetos ou 

dispositivos apresentados por deputados distritais, seja por emenda a projeto de iniciativa 

executiva, seja pelo oferecimento do projeto original. Por outro lado, foram considerados de 

autoria do governador do DF, os projetos por ele apresentados, ainda que tenham sido 

emendados pelos parlamentares, desde que a inconstitucionalidade não tenha sido inserida 

pela emenda. 

 Nesses termos, apurou-se que, dos cinquenta casos de leis distritais da 5.ª Legislatura 

total ou parcialmente invalidadas, em 34 (trinta e quatro) deles, os dispositivos legais 

impugnados partiram de autoria de parlamentares distritais (repita-se: pela apresentação do 

projeto original ou de emenda parlamentar a projeto do Executivo); em 10 (dez) casos, a 

autoria foi do governador do DF; e, em 6 (seis), parte dos dispositivos legais impugnados 

originaram-se do governador, parte foram oriundos de emendas parlamentares.  

Com base nesses dados, pode-se afirmar que os parlamentares da CLDF figuraram 

como autores dos dispositivos legais declarados inconstitucionais em cerca de 71% (setenta e 

um por cento) dos casos, enquanto o governador do DF responde pela autoria dos outros 29% 

(vinte e nove por cento), conforme ilustrado no gráfico abaixo, o qual relaciona a autoria dos 

dispositivos legais invalidados com os vícios (materiais ou formais) que justificaram a sua 

impugnação judicial
64

. 

 

Gráfico 6. Relação da autoria dos dispositivos legais invalidados e a natureza do vício de 

inconstitucionalidade (formal ou material) 

 

                                                           
64

 Os seis casos em que os dispositivos legais impugnados originaram-se tanto do governador do DF, quanto dos 

parlamentares foram divididos em dois e distribuídos entre as duas partes, de modo que o gráfico aponta trinta e 

sete casos de inconstitucionalidades de origem parlamentar e outros treze de origem executiva. 
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Observe-se que as leis distritais impugnadas de origem parlamentar possuem os vícios 

formais como a grande razão de sua invalidação, enquanto as leis distritais de origem 

executiva foram declaradas inconstitucionais, em grande medida, por vícios de conteúdo.  

Tal realidade deriva do fato de que as inconstitucionalidades provocadas pelo Poder 

Legislativo relacionaram-se, em sua maior parte, com a invasão das matérias de competência 

legislativa do governador do DF. Com razão, segundo as informações contidas nas tabelas 3 e 

8, em pelo menos vinte e quatro oportunidades ou 48% (quarenta e oito por cento) do total de 

leis distritais invalidadas, a invasão das matérias de iniciativa legislativa reservada do 

Executivo distrital foi a razão primordial para a invalidação da lei, principalmente em temas 

de: estrutura e atribuições dos órgãos e entidades da Administração Pública (dez casos); 

administração dos bens do DF, desafetação de área pública e ocupação e uso do solo de áreas 

públicas ou particulares (oito casos); e regime jurídico dos servidores públicos (cinco casos).  

Registre-se que esses dados confirmam para a 5.ª Legislatura o que Melo (2008, p. 18-

22) já havia apurado em relação às leis distritais aprovadas em legislaturas anteriores, tanto no 

quantitativo expressivo de leis distritais de origem parlamentar invalidadas por ofensa à 

iniciativa privativa do governador do DF, quanto nas matérias que elas envolvem (estrutura e 

atribuições dos órgãos administrativos, administração dos bens do DF, uso do solo de áreas 

públicas ou particulares e regime jurídico dos servidores públicos).   

Já o Poder Executivo distrital não buscou invadir os limites constitucionais formais 

aos projetos de lei de sua autoria, a saber: as competências legislativas da União e os limites 

formais em matéria urbanística (com a ressalva de dois casos em que tais restrições não foram 

respeitadas, conforme consta da tabela 5 desta pesquisa). As inconstitucionalidades de leis 

distritais de autoria executiva concentraram-se, portanto, nos vícios materiais, mais 

precisamente diante: da ofensa à legalidade tributária (três casos); da previsão de concessão 

ou permissão de serviço público sem prévia licitação (dois casos); e da contrariedade às 

normas de política urbana da LODF pela previsão da concessão de alvará ―provisório‖ (e sua 

prorrogação indefinida) a imóveis em situação irregular quanto à legislação urbanística (dois 

casos). 
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3.2.2 Análises de processo legislativo 

 

3.2.2.1 Momento procedimental em que ocorreu o parecer da CCJ  

 

Da análise das cinquenta normas distritais impugnadas judicialmente, constata-se que 

em apenas 4 (quatro) oportunidades a proposição legislativa submeteu-se a parecer escrito do 

relator da CCJ e à deliberação em reunião ocorrida no âmbito dessa Comissão, nos moldes do 

trâmite legislativo ordinário, previsto no art. 90 do RICLDF. Nos outros 46 (quarenta e seis) 

casos, o projeto original ou a emenda parlamentar que provocaram a nulidade da lei 

submeteram-se a parecer oral dessa Comissão proferido no Plenário da CLDF, diante da 

tramitação da matéria em regime de urgência, nos termos do art. 163 do RICLDF. 

A relação entre as leis distritais anuladas por inconstitucionalidade e a submissão do 

respectivo projeto de lei a parecer oral da CCJ no Plenário da CLDF já havia sido feita por 

Nogueira (2005, p. 25) em trabalho que apontou que em 75% (setenta e cinco por cento) dos 

casos de leis distritais invalidadas (registre-se, relativos a leis aprovadas em anos anteriores a 

2005) o respectivo projeto havia sido submetido a parecer oral da CCJ em Plenário. Na 5.ª 

Legislatura, como se pode observar, a relação é mais intensa, tendo em vista que em 92% 

(noventa e dois por cento) dos casos as leis distritais impugnadas submeteram-se a tal 

procedimento sumário.    

A constatação desse padrão de tramitação legislativa nas leis invalidadas certamente 

revela a inconveniência do abuso na adoção do regime de urgência, previsto no art. 163 do 

RICLDF. Considerando que quando o projeto entra na ordem do dia a fim de se submeter à 

discussão e à votação no Plenário da CLDF, na quase totalidade dos casos, o acordo político 

para a sua aprovação já foi pactuado entre os líderes dos blocos parlamentares, a eventual 

discussão acerca da constitucionalidade da proposição legislativa, nesses casos, acaba sendo 

em grande medida dificultada.  

A fim de comprovar esse argumento, registre-se que, dos quarenta e seis casos de 

parecer oral da CCJ proferidos em Plenário apurados na pesquisa, observa-se que, na grande 

maioria deles, não houve argumentos jurídicos significativos aduzidos pelo deputado relator 

da CCJ, os quais se limitaram a ler a ementa da proposição e concluir o voto pela 

admissibilidade da matéria
65

.   

                                                           
65 As duas únicas exceções, em que se constatou algum argumento significativo a favor da constitucionalidade 

da proposição no parecer oral do relator da CCJ ou na posterior fase da discussão desse parecer em Plenário, 

dentre os quarenta e seis casos analisados, referem-se ao PL n.º 1.618/2010 e ao PL n.º 862/2008. No primeiro, 
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Por outro lado, não se pretende alegar nessa pesquisa que a simples tramitação 

ordinária do projeto, que inclua a apreciação da matéria em parecer escrito do relator da CCJ 

(a ser elaborado no prazo de dez dias, nos termos do art. 90 do RICLDF) e posterior 

deliberação do parecer em reunião dessa Comissão, garante, por si só, a devida análise por 

parte dos parlamentares distritais da compatibilidade da proposição legislativa com as normas 

constitucionais.  

A título de exemplo, no caso do Projeto de Lei n.º 576, de 2003, de autoria do 

deputado distrital Brunelli (DEM), o parecer escrito da CCJ da relatoria da deputada Anilcéia 

Machado (PMDB) concluiu pela sua admissibilidade, sob a alegação de que o projeto 

dispunha sobre as matérias de competência do DF para legislar sobre assuntos de interesse 

local, nos termos do arts. 30, I, e 32, § 1.º, da CF/88. Apesar de tal projeto aprovado na 

CLDF, ter sido objeto de veto jurídico do governador, com base na violação do art. 71, § 1.º, 

IV e V, da LODF, o aludido veto foi derrubado integralmente pela CLDF e o PL n.º 576, de 

2003, sob a forma da Lei Ordinária n.º 3.976, de 2007, foi declarado inconstitucional pelo 

TJDFT, pelas mesmas razões aduzidas pelo chefe do Poder Executivo distrital.  

Situação semelhante ocorreu com o Projeto de Lei n.º 1.282, de 2004, de autoria do 

deputado Leonardo Prudente (DEM), que recebeu parecer escrito na CCJ da relatoria do 

deputado Wilson Lima (PMDB) e teve a admissibilidade reconhecida durante reunião dessa 

Comissão, sob a alegação de que a matéria encontrava-se no âmbito das competências 

legislativas do DF, tendo sido ignorada a discussão acerca das iniciativas legislativas 

privativas do governador do DF, previstas no art. 71, § 1.º, IV, da LODF, motivo que 

posteriormente levou à invalidação da lei distrital respectiva (Lei Ordinária n.º 4.161, de 

2008). 

Contudo, o argumento defendido neste trabalho acadêmico é o de que a apreciação da 

constitucionalidade da proposição legislativa após a realização do acordo político (no sentido 

de sua aprovação no Plenário da CLDF) dificulta sobremaneira o debate acerca da viabilidade 

jurídica do projeto e, nesse sentido, o abuso na utilização desse procedimento afronta o devido 

processo legislativo. 

                                                                                                                                                                                     
constata-se que o deputado Raimundo Ribeiro (PSDB), em seu parecer oral pela CCJ em Plenário, registra que 

houve decisão judicial que determinou a uma igreja que parasse de tocar o sino para chamar os fiéis para o culto, 

sendo que essa decisão era desprovida de bom senso (razoabilidade) e o projeto acertadamente pretendia superar 

tal entendimento judicial. Já no segundo caso, na fase de discussão do parecer oral da CCJ, proferido pela 

Deputada Eurides Brito (DEM), o Deputado Reguffe (PDT) faz as seguintes considerações, as quais se 

relacionam com as razões apontadas pelo TJDFT para a invalidação da lei: ―[...] Mas, por outro lado, sou 

radicalmente contrário a comércio em áreas residenciais, pois degrada os moradores daquela localidade. Em uma 

cidade planejada, área residencial e área comercial devem estar bem separadas. Como o projeto permite 

comércio em área residencial, voto contrariamente ao projeto‖. 
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Como primeiro exemplo do que se acaba de alegar, cita-se o caso do Projeto de Lei n.º 

1.592, de 2010, que se submeteu a parecer escrito da CCJ e à deliberação em reunião dessa 

Comissão ocorrida em 23/06/2010, sendo que, nesse momento procedimental, o deputado Dr. 

Charles (PTB), membro dessa Comissão e relator do projeto, dirigindo-se ao deputado Chico 

Leite (PT), que presidia a reunião, informa a retirada das emendas aditivas por ele 

apresentadas, diante da vedação constitucional de apresentação de emenda parlamentar que 

acarrete aumento de despesa a projeto de lei de iniciativa privativa do governador do DF. 

Veja-se, a propósito, as notas taquigráficas dessa reunião, juntadas às fls. 27 e 28 do referido 

Projeto de Lei:     

 

Sr. Presidente, estamos retirando as Emendas Aditivas nºs 2, 3, 4 e 5. [...] 

Estivemos com o Líder do Governo, que disse que, em um entendimento 

entre nós, mandaria outro projeto para essas emendas. Eu gostaria de ler isso 

aqui. 

Semana passada, estiveram conosco os representantes dos analistas, técnicos 

e auxiliares do quadro de pessoal do Distrito Federal, em exercício na 

Subsecretaria de Vigilância e Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, 

lotados no Laboratório Central de Saúde Pública e na Diretoria de Vigilância 

Ambiental, bem como os analistas, técnicos e auxiliares de atividades da 

Fundação Hemocentro, que solicitaram que se apresentasse emenda ao 

projeto de lei dos radiologistas, para que obtivessem a admissão da jornada 

básica de trabalho dentro da especialidade, ou seja, analista, 20 horas; 

técnicos e auxiliares, 24 horas. Sabendo das dificuldades a serem 

enfrentadas por esse tipo de emenda, em que pese sejam todas aditivas, 

V. Exa., que é um parlamentar com profundos conhecimentos da área 

jurídica, já nos alertou, anteriormente, que teríamos [...] todas as 

dificuldades e que V. Exa. não poderia votar favoravelmente à matéria. 

Seria inteligência nossa fazer de outra maneira. Buscamos entendimento 

com o Líder do Governo na Casa e com o Governo do Distrito Federal 

para que isso acontecesse.  

Isso significa dizer que, se aprovada nesta Casa, a matéria não traria nenhum 

prejuízo ao projeto de lei inicial dos radiologistas. Ficou acordado ontem, no 

dia 22 de junho de 2010, no cafezinho, que o Líder do Governo, Deputado 

Aguinaldo de Jesus, sempre atento às questões importantes do Governo e da 

sociedade, levaria esse pleito importante ao Governador, para que essas 

demandas trabalhistas fossem resolvidas de uma vez por todas. [...] 

Portanto, esperamos que o Governador do Distrito Federal esteja sensível a 

esta questão e que realmente a resolva. Toda essa categoria é importante. É 

necessário que reconheçamos isso. Não é admissível que, entre pessoas que 

trabalham lado a lado, umas cumpram 20 horas ou 24 horas, e outras, 30 

horas. Isso não tem cabimento. A questão é isonômica. Precisamos corrigir 

essa distorção com a apresentação de novo projeto para resolver a situação 

dos nossos amigos que aqui estão. (Palmas.) (Grifos não constantes do 

original) 

 

 Aparentemente não houve a apresentação de novo projeto de lei por parte do Poder 

Executivo distrital que contemplasse o pleito das categorias de servidores públicos referidas 
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pelo deputado relator na CCJ e, em Plenário da CLDF, apresentou-se emenda parlamentar (de 

autoria de vários deputados) ao PL n.º 1.592, de 2010, com teor semelhante ao das emendas 

que foram retiradas no âmbito da CCJ, o que provocou a modificação do projeto original e a 

posterior declaração de inconstitucionalidade pelo TJDFT da lei distrital respectiva. Registre-

se que, em Plenário, o PL n.º 1.592, de 2010, submeteu-se a parecer oral do mesmo deputado 

que, na CCJ, reconhecera a inviabilidade jurídica da apresentação de tais emendas, tendo o 

parlamentar se manifestado pela admissibilidade da matéria, conforme consta das notas 

taquigráficas da referida sessão plenária juntadas na fl. 37 daquela proposição, a saber:  

    

Deputado Dr. Charles (PTB. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) 

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça ao do [sic] Projeto de Lei n. 1.592, de 2010, de autoria 

do Poder Executivo, que ―acrescenta o § 4º do art. 7º da Lei n. 3.320, de 18 

de fevereiro de 2004, e dá outras providências‖.  

Sr. Presidente, nós encaminhamos pela aprovação do referido projeto de 

lei, sendo que a Emenda de Plenário n. 3 é de autoria de vários 

Deputados. É o parecer, Sr. Presidente. 

PRESIDENTE (DEPUTADO WILSON LIMA) – Em discussão o parecer da 

Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto de Lei n. 1.592, de 2010. 

(Pausa.) 

Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação. [...] 

O parecer está aprovado com a presença de 14 Deputados. (Destaques não 

constantes do original) 

 

Como último exemplo, a comprovar o argumento de que a não apreciação da 

proposição legislativa pela CCJ, nos moldes do rito ordinário, prejudica o controle preventivo 

de constitucionalidade no âmbito da CLDF, pode-se citar a discussão no âmbito da 27.ª 

Reunião Ordinária da CCJ, ocorrida em 27/11/2007, travada em torno do Projeto de Lei n.º 

1.888, de 2005, de autoria da deputada Eliana Pedrosa (DEM), que dispunha sobre a isenção 

do pagamento de IPTU e das taxas relativas a água, esgoto e energia elétrica às entidades 

assistenciais e beneficentes de utilidade pública do DF. Após o parecer do deputado Brunelli 

(DEM), ocorreu a seguinte discussão, que consta das notas taquigráficas da aludida reunião, 

juntadas às fls. 9 a 16 daquele Projeto, a saber: 

  

PRESIDENTE (DEPUTADA EURIDES BRITO) – Em discussão.  

Concedo a palavra ao Deputado Chico Leite. 

DEPUTADO CHICO LEITE (PT. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 

com a devida vênia do Relator e da autora, Deputada Eliana Pedrosa, quanto 

à isenção de IPTU, o Supremo já pacificou a questão da iniciativa: é comum, 

podendo, pois, ser proposta por Parlamentar.  

Agora, quanto ao serviço de fornecimento de água e energia, não se trata de 

tributo, mas de tarifa. Penso que, neste caso, a iniciativa é reservada ao 
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Chefe do Executivo, haja vista que tais serviços são prestados por órgãos 

integrantes do complexo gerencial administrativo do Distrito Federal, que é 

chefiado pelo Governador. De maneira que, caso suprimidas as referências: 

as taxas de água, esgoto e energia elétrica, nós nos manifestaremos pela 

admissibilidade do projeto, mas, do contrário, seremos obrigados, mesmo 

sendo antipáticos, mas leais ao pensamento, a nos manifestar pela 

inadmissibilidade dele. 

PRESIDENTE (DEPUTADA EURIDES BRITO) – Peço atenção do nobre 

Relator para a consideração feita pelo Deputado Chico Leite, Vice-

Presidente desta Comissão, com relação a isenção de pagamento de IPTU 

que, inclusive, tem deliberação na esfera federal de tribunais superiores, o 

que mostra que ela é realmente matéria correlata, ou seja, tanto cabe ao 

Poder Legislativo legislar sobre ela, quanto ao Poder Executivo. Mas, quanto 

à tarifa, não há o mesmo entendimento, que é a segunda parte do projeto de 

lei. 

O Deputado Chico Leite propõe ao relator tirar do dispositivo do presente 

projeto de lei as tarifas. Assim, estaríamos em condições de votar com a 

aprovação do Deputado. S.Exa. votará pela admissibilidade do projeto, de 

acordo com os argumentos apresentados que me parecem ser pertinentes. 

DEPUTADO BRUNELLI (DEM. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 

sugiro aos Parlamentares que façamos uma emenda em conjunto, pois se 

trata de um ajuste, de um aprimoramento que deve ser feito pela Comissão 

em benefício da sociedade. 

Portanto, solicito à nossa assessoria que providencie uma emenda supressiva 

em que a autoria seja desta Comissão. 

PRESIDENTE (DEPUTADA EURIDES BRITO) – Deputado Chico Leite, 

V.Exa. concorda com a proposta feita pelo Deputado Brunelli? 

DEPUTADO CHICO LEITE – Concordo integralmente. 

PRESIDENTE (DEPUTADA EURIDES BRITO) – Srs. Deputados, para 

que fique bem claro, o que se acordou foi a votação do projeto de lei, mas 

com uma emenda supressiva que retirará do presente projeto as tarifas, ou 

seja, as taxas relativas a água, esgoto, energia elétrica às entidades 

assistenciais e beneficentes. 

 

Os incontáveis exemplos de discussões travadas na CCJ da CLDF, durante a 5.ª 

Legislatura, acerca da constitucionalidade das proposições legislativas, à semelhança da 

acima descrita, contrastam com a pobreza argumentativa dos pareceres orais da CCJ 

proferidos nas sessões plenárias da CLDF.  

Acrescente-se aos argumentos acima expostos que, em 26 (vinte e seis) casos dos 50 

(cinquenta) apurados na presente pesquisa, o projeto de lei submeteu-se ao referido trâmite de 

parecer oral da CCJ proferido em Plenário para, ato contínuo, ser aprovado definitivamente no 

âmbito da CLDF, durante a última semana de um período legislativo (i.e., entre 23/06 e o fim 

do primeiro período legislativo ou entre 08/12 e o fim de cada sessão legislativa anual). 

Notoriamente, nesses períodos de final de semestre legislativo, aumenta 

consideravelmente o número de proposições legislativas aprovadas na CLDF, o que dificulta a 
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existência de uma deliberação mais aprofundada do tema da constitucionalidade dos projetos 

de lei.   

Forte nesses argumentos, considera-se comprovado que o abuso na utilização do rito 

de urgência, previsto no art. 163 do RICLDF, com a consequente apreciação da viabilidade 

jurídica das proposições legislativas em parecer oral proferido em Plenário, notadamente ao 

final dos períodos legislativos, prejudicou o controle preventivo de constitucionalidade das 

proposições legislativas durante a 5.ª Legislatura, em prejuízo do devido processo legislativo 

dessas matérias. 

 

3.2.2.2 Assessoria Legislativa  

 

Da análise dos dados, observa-se que a Assessoria Legislativa (ASSEL), órgão 

permanente de consultoria técnica a serviço dos parlamentares, das comissões e dos demais 

órgãos da CLDF, conforme explicitado no item 2.2.3 deste trabalho, somente foi acionada em 

duas oportunidades dos já referidos cinquenta casos de leis distritais da 5.ª Legislatura 

invalidadas, ou seja, em 4% (quatro por cento) deles. 

Registre-se que essas duas situações referem-se a uma mesma questão, a saber: a 

viabilidade jurídica de uma lei distrital delegar ao secretário de Estado da Fazenda do DF a 

alteração dos valores da base de cálculo do IPTU (i.e., os valores venais dos imóveis), por ato 

administrativo próprio, sempre que as condições de mercado dos imóveis, à época da 

ocorrência do fato gerador, assim o exigir e desde que não haja majoração desses valores (ou 

seja, a alteração seria sempre para menor). 

Nos dois casos a que teve acesso, relacionados com os Projetos de Lei de n.º 993, de 

2008, e 1.417, de 2009, a ASSEL, por meio das minutas de parecer lá elaboradas, manifestou-

se pela constitucionalidade da referida medida legislativa, com base no entendimento de que o 

princípio constitucional da legalidade tributária impõe a lei formal para ―instituir‖ ou 

―majorar‖ tributos, razão pela qual não haveria vício na delegação legislativa que autoriza o 

ato administrativo infralegal a diminuir o valor da base de cálculo de determinado tributo. O 

TJDFT, por sua vez, julgando ambos os casos no bojo de uma mesma ADI em meados de 

outubro de 2011
66

, invalidou as respectivas leis distritais por entender que o aludido princípio 

                                                           
66

 ADI n.º 2011.00.2.008658-6, Conselho Especial do TJDFT, relator desembargador Silvânio Barbosa dos 

Santos, julgada em 18/10/2011 e publicada no DJ-e de 01/02/2012, página 54. 
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constitucional da legalidade tributária exige lei formal, tanto para majorar, quanto para 

diminuir o valor do tributo, com as únicas ressalvas contidas na CF/88 e na LODF
67

.  

De todo modo, a constatação de que, nos outros quarenta e oito casos, as proposições 

legislativas não se submeteram ao estudo técnico da ASSEL traz indícios de que os 

parlamentares distritais não consultam esse importante órgão diante de proposições 

legislativas de constitucionalidade duvidosa
68

. 

Não se pretende defender, por óbvio, que todas as proposições legislativas sejam 

submetidas a consultas técnicas da ASSEL. Contudo, em se tratando de um órgão que durante 

a 5.ª Legislatura produziu cerca de 522 (quinhentas e vinte e duas) minutas de parecer de 

CCJ
69

, considera-se excessivamente baixo o patamar de duas consultas ao órgão de 

assessoramento técnico permanente da CLDF, exatamente diante de proposições legislativas 

de constitucionalidade duvidosa.    

A partir dos dados coletados, entende-se que a prática de não consultar o órgão de 

assessoramento técnico-legislativo permanente da CLDF, a ASSEL, diante de proposições de 

constitucionalidade duvidosa, o que restou comprovado em 96% dos casos avaliados, 

representa um fator que contribuiu, durante a 5.ª Legislatura, para a aprovação de leis 

                                                           
67

 A despeito de reconhecer que, em alguma medida, o assessoramento técnico prestado pela ASSEL pode ter 

falhado nesses dois casos, ao não alertar os parlamentares para a constitucionalidade duvidosa dessa delegação 

legislativa (o que, registre-se, não foi feito nas aludidas minutas de parecer, tampouco foi objeto de deliberação 

parlamentar), discorda-se, no mérito, da referida decisão do TJDFT, pois as leis distritais em questão 

efetivamente não violam a legalidade tributária, que impõe lei formal para ―exigir‖ ou ―aumentar‖ tributos ou, 

ainda para conceder benefícios fiscais. Ao contrário, tais leis são exigências da justiça fiscal, em situações em 

que o valor venal do imóvel, na data da ocorrência do fato gerador, não mais corresponde à tabela de valores 

constante da lei do IPTU, seja por razões de desastres naturais ou de deterioração do imóvel, seja diante de 

desapropriações ou de limitações urbanísticas e administrativas ao direito de uso do imóvel. Questiona-se: é 

razoável exigir de cada proprietário de imóvel enquadrado nesses casos que faça aprovar uma lei distrital para 

alterar a pauta de valores venais da lei anual do IPTU? Concorda-se, portanto, com a delegação legislativa 

promovida por tais leis invalidadas, as quais não delegam à autoridade administrativa a discricionariedade 

política quanto a benefícios tributários, mas apenas aprimora a legislação tributária para fazer a justiça fiscal e 

permite que cada contribuinte, caso a caso, resolva eventuais mudanças fáticas que justifiquem a alteração do 

valor do imóvel para fins de incidência do tributo. Registre-se que a mesma previsão de que a Secretaria de 

Estado de Fazenda do DF pode modificar a pauta de valores venais quando as condições do mercado assim o 

exigirem, desde que não os majore, existe na Lei Federal n.º 7.431, de 1985, que institui o IPVA no âmbito do 

DF, por força do § 6.º do art. 2.º, acrescentado pela Lei Distrital n.º 4.627, de 2011. Apesar do posicionamento 

adotado, entende-se que o principal equívoco reside em tal discussão não ter sido travada pelos parlamentares 

durante o processo legislativo. Ainda, registre-se que tal discussão provavelmente não foi travada, pois esse 

entendimento judicial do TJDFT, no sentido da inconstitucionalidade da referida medida legislativa, somente foi 

adotado em meados de outubro de 2011, anos depois do trâmite na CLDF dos PLs de n.º 993, de 2008, e 1.417, 

de 2009. 
68

 Registre-se que a afirmação de que tais proposições legislativas continham matérias de constitucionalidade 

duvidosa é reforçada pela constatação de que as razões jurídicas (formais e materiais) utilizadas pelo TJDFT e 

pelo STF para a invalidação judicial das leis distritais da 5.ª Legislatura não destoam daquelas que justificaram a 

impugnação das leis distritais de legislaturas anteriores (conforme será destacado no próximo item), a exemplo 

da invasão das matérias de iniciativa legislativa privativa do governador do DF e do desrespeito aos princípios da 

licitação e do concurso público.    
69

 Dado obtido em consulta verbal ao Setor de Apoio da ASSEL. 
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distritais posteriormente invalidadas no âmbito do Poder Judiciário por razões de 

incompatibilidade com as normas da CF/88 ou da LODF. 

 

3.2.3 Políticas clientelistas 

 

Na seção 2.5, conceituou-se o modelo distributivista de comportamento parlamentar, 

associado à adoção de práticas políticas clientelistas, como aquele em que o deputado prioriza 

a aprovação de políticas particularistas que concentrem, geográfica ou subjetivamente, os 

benefícios gerados com as medidas legislativas por meio de custos compartilhados com toda a 

sociedade.   

Naquela oportunidade, afirmou-se que a presente pesquisa considera como políticas 

clientelistas aquelas que violem o interesse público ou que estipulem tratamentos 

diferenciados de modo arbitrário e desarrazoado em benefício de segmentos sociais 

específicos, a evidenciar que o atendimento a demandas específicas de eleitores em potencial 

(inclusive por meio de práticas corruptas), em detrimento do interesse público, baseou o 

comportamento do legislador distrital. 

Nesse ponto, o trabalho considerou como políticas clientelistas os casos em que o 

Poder Judiciário reconheceu o desrespeito ao interesse público, por meio da prevalência 

indevida de interesses privados, da desigualação descriteriosa de indivíduos ou segmentos 

sociais, da permissão de uso ou até da venda de imóveis públicos sem o procedimento 

moralizante e impessoal da licitação. A utilização dos argumentos judiciais para a 

caracterização das leis como políticas clientelistas, entretanto, não foi feita sem uma análise 

crítica. Em pelo menos um caso, será registrada a discordância quanto às alegações do TJDFT 

de que determinada lei distrital teria desrespeitado o princípio da isonomia. 

Não obstante, a pesquisa não se limita às situações em que o Poder Judiciário 

considerou que a lei distrital ofendeu o interesse público, em benefício de determinados 

indivíduos, empresas ou grupos sociais. Isso é porque, conforme alertado no item 2.1.4, a 

invalidação de uma lei por vícios formais costuma prejudicar a análise judicial acerca de 

eventuais vícios materiais que igualmente maculem a norma. Tal realidade, portanto, permite 

a impugnação judicial de uma lei do DF sem que o tribunal tenha se manifestado acerca de 

eventuais vícios materiais presentes nessa norma. A título de exemplo, a Lei Complementar 

n.º 803, de 2009 (PDOT), foi em grande parte declara inconstitucional por vícios formais 

oriundos dos limites do poder de emenda dos parlamentares distritais em projeto de iniciativa 

legislativa privativa do governador do DF, sem que o TJDFT tenha se manifestado sobre a 
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violação do interesse público nas mudanças de destinação do uso do solo de diversas áreas, 

promovidas por essas emendas parlamentares. 

Diante desse contexto, optou-se por considerar como política clientelista qualquer 

prescrição normativa de lei distrital da 5.ª Legislatura que tenha sido declarada 

inconstitucional pelo TJDFT ou pelo STF e que afronte o interesse público ou de algum modo 

promova tratamentos privilegiados a determinados indivíduos, empresas ou grupos sociais, 

em desrespeito ao princípio constitucional da isonomia, à luz do referencial teórico exposto 

no item 2.4.3 deste trabalho, ainda que os referidos Tribunais não tenham se manifestado 

expressamente sobre essa violação. 

A título de exemplo, serão considerados como políticas clientelistas, as medidas 

legislativas que: 

a) contrariem o interesse público relacionado com as normas da LODF de política 

urbana, em favor de proprietários de imóveis que se encontram em situação irregular quanto à 

legislação urbanística; 

b) Concessão, de forma descriteriosa, de tratamento diferenciado a contribuintes que 

se encontram em condições equivalentes; 

c) previsão de concessão ou permissão de serviço público ou de uso de área pública 

do DF por pessoas físicas ou jurídicas, sem o prévio procedimento moralizante e impessoal da 

licitação; 

d) previsão de investidura ou transposição de servidores e empregados públicos, sem 

o necessário requisito (moralizante e impessoal) do concurso público. 

Com base nessas premissas, segue tabela com a ilustração das situações em que se 

reconheceu a existência de uma política clientelista no âmbito dos dispositivos legais 

invalidados judicialmente e produzidos na 5.ª Legislatura, com indicação da prática 

clientelista, do número da lei complementar (LC) ou ordinária (LO) e da origem da lei ou do 

dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso ou alínea) invalidado por razões de 

inconstitucionalidade e associado ao clientelismo.  

  

 

Tabela 9. Constatação de políticas clientelistas nas leis distritais da 5ª Legislatura 

invalidadas judicialmente por razões de inconstitucionalidade 

 

 

Política clientelista (em matéria urbanística) – 8 casos 

- Lei Distrital 

(origem da política 
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clientelista) 

- Desafetação de áreas públicas (áreas intersticiais de quadras residenciais - 

―becos‖) para a criação de unidades imobiliárias destinadas aos integrantes da 

PCDF, PMDF e CBMDF 

- LC n.º 774, de 2008 

(Legislativo) 

- LC n.º 775, de 2008 

(Legislativo) 

- LC n.º 780, de 2008 

(Legislativo) 

- LC n.º 788, de 2008 

(Legislativo) 

- Contrariedade ao interesse público e às normas de política urbana da LODF, 

diante da previsão da concessão de alvará ―provisório‖ (e sua prorrogação 

indefinida) a imóveis em situação irregular quanto à legislação urbanística  

- LO n.º 4.151, de 2008 

(Executivo) 

- LO n.º 4.457, de 2009 

(Executivo) 

- LO n.º 4.201, de 2008 

(Legislativo e Executivo) 

- Ofensa aos princípios da política de desenvolvimento urbano e da prevalência do 

interesse público sobre o privado   
- LC n.º 803, de 2009 – 

PDOT (Legislativo e 

Executivo) 

 

Política clientelista (em matéria tributária) – 3 casos 

- Lei Distrital 

(origem da política 

clientelista) 

- Concessão, de forma descriteriosa, de tratamento diferenciado a contribuintes que 

se encontram em condições equivalentes (benefício arbitrário em favor de 

empresas instaladas nas quadras externas da QE 38, 40 e 42 do Guará II e nas 

quadras de oficinas (QOF) da Candangolândia). 

- LO n.º 4.522, de 2010 

(Legislativo) 

- Concessão, de forma descriteriosa, de tratamento diferenciado a contribuintes que 

se encontram em situação equivalente (isenção de IPVA para ônibus  e  

microônibus  vinculados ao transpor te  público co let ivo)   

- LO n.º 4.243, de 2008 

(Legislativo e Executivo) 

- Concessão, de forma descriteriosa, de tratamento diferenciado a contribuintes que 

se encontram em situação equivalente (o TJDFT entendeu como casuística a 

remissão de créditos tributários, em benefício de permissionários ou 

concessionários de áreas públicas com atuação no Mercado das Flores no Plano 

Piloto, na Passagem Subterrânea de Pedestre entre o Setor Comercial Sul e o Setor 

Bancário Sul e na Rodoviária do Plano Piloto) 

- LO n.º 4.288, de 2008 

(Legislativo e Executivo) 

 

Política clientelista (ofensa ao princípio da licitação) – 4 casos 

- Lei Distrital 

(origem da política 

clientelista) 

- Previsão de concessão e permissão de serviço público (ou suas renovações), 

independentemente de processo licitatório (em relação ao serviço de táxi)   

- LO n.º 4.056, de 2007 

(Legislativo) 

- Prorrogação de permissões de uso de áreas públicas do DF para o exercício de 

atividade econômica (bancas de jornais), sem o procedimento da licitação  

- LO n.º 4.384, de 2009 

(Executivo)  

- Alienação de imóveis públicos (ocupados por entidades religiosas ou de 

assistência social), sem prévia licitação  

- LC n.º 806, de 2009 

(Executivo) 

Permissão de uso de áreas públicas (ou suas renovações), sem prévia licitação 

(assegura a antigos ocupantes de espaços públicos – quiosques e trailers – que já 

exerciam as atividades e que foram removidos, o direito a novas áreas em 

condições semelhantes àquelas objeto da remoção, sem processo de licitação)  

- LO n.º 4.257, de 2008 

(Legislativo e Executivo) 

 

Política clientelista (em matéria de servidores públicos) – 3 casos 

- Lei Distrital 

(origem da política 

clientelista) 

- Remissão e anistia de débitos de servidores públicos dos Poderes do DF, inscritos 

ou não em dívida ativa, ajuizados ou por ajuizar, constituídos pelo recebimento de 

parcelas remuneratórias, adicionais ou gratificações de qualquer natureza no 

- LO n.º 4.291, de 2008 

(Legislativo) 
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período de 1991 a 2004. 

- Previsão de transposição de servidores e empregados públicos, sem o necessário 

concurso público, para cargos diversos dos quais foram aprovados e investidos no 

serviço público.  

- LO n.º 4.516, de 2010 

(Legislativo) 

 

- Dispensa da exigência do concurso público profissionais que tivessem sido 

contratados para diversas (dezesseis) careiras públicas. 

- ELO n.º 53, de 2008 

(Legislativo) 

 

Política clientelista (matérias diversas) – 5 casos 

- Lei Distrital 

(origem da política 

clientelista) 

- Desobrigação dos templos religiosos de procederem ao isolamento acústico 

quando ultrapassado o limite legal de emissão de sons e ruídos (tais situações de 

ruídos excessivos não seriam consideradas poluição sonora para efeito de respeito 

ao direito à saúde e ao meio ambiente). 

- LO n.º 4.092, de 2008 

(Legislativo)  

- LO n.º 4.523, de 2010 

(Legislativo) 

- Concessão, de forma descriteriosa, de anistia de multa de trânsito aos veículos – 

―vans‖ – vinculados ao Sistema de Transporte Público Alternativo (STPA) e ao 

Sistema de Transporte Público Alternativo de Condomínios (STPAC) 

- LC 781, de 2008 

(Legislativo) 

- Proibição de que empresas localizadas em outras unidades da Federação realizem 

o transporte e o descarte dos resíduos perigosos ou originados dos serviços de 

saúde prestados no DF, em ofensa aos princípios da razoabilidade, do interesse 

público e da livre concorrência (o TJDFT entendeu que a lei criou privilégio 

inaceitável a poucas empresas sediadas no DF, aptas a se beneficiarem de uma 

―reserva de mercado‖). 

- LO n.º 4.352, de 2009 

(Legislativo) 

- Inclusão de ―manifestações religiosas‖ e ―eventos artísticos ou culturais‖ no 

conceito de ―atividades e programas de interesse público‖, a fim de autorizar 

indevidamente, o repasse de verbas públicas a entidades que não prestam serviços 

de forma continuada, em desrespeito aos princípios da proporcionalidade, da 

razoabilidade e do interesse público 

- LO n.º 4.049, de 2007 

(Legislativo e Executivo) 

 

 Registre-se que essa relação apresenta treze casos em que o TJDFT expressamente 

impugnou o conteúdo das leis distritais e outros dez, em que esse Tribunal apenas se 

manifestou pelo vício formal da norma, mas que, diante dos referenciais teóricos adotados 

neste trabalho, considerou-se haver a presença de práticas clientelistas no dispositivo legal 

impugnado.  

De todas as vinte e três situações relacionadas, apenas se pretende ressalvar o caso da 

Lei Ordinária n.º 4.243, de 2008, que teve o vício material reconhecido pelo TJDFT diante da 

concessão de isenção de IPVA para os ônibus e microônibus vinculados ao transporte público 

coletivo. Conforme será posteriormente argumentado de modo mais detido, não se considera 

que essa situação revela uma isenção tributária violadora do princípio da isonomia, pois o 

benefício foi concedido a todos os veículos vinculados ao sistema de transporte público 

coletivo, com o objetivo legítimo de diminuir o valor das passagens cobradas dos cidadãos do 

DF. Nos demais casos, mantém-se o entendimento de que as aludidas leis distritais associam-

se a práticas políticas clientelistas.  

Com essa única ressalva, observe-se que os 23 (vinte e três) casos acima relacionados 

representam 46% (quarenta e seis por cento) das cinquenta leis distritais invalidadas, tendo 
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sido os parlamentares distritais os autores de 65% (sessenta e cinco por cento) dessas leis, 

enquanto o governador do DF foi o autor de 35% (trinta e cinco por cento) delas. 

Os temas mais frequentes associados a tais clientelismos são: 

a) o desrespeito ao interesse público associado à ordem urbanística (com quatro casos, 

inclusive o do PDOT, que conta com suspeitas de que parlamentares receberam vantagens 

ilícitas para a aprovação do projeto, fatos que foram amplamente divulgados na mídia a partir 

das investigações promovidas pela Polícia Federal no âmbito da operação denominada ―Caixa 

de Pandora‖
70

); 

b) a previsão de concessão ou permissão de serviço público ou de uso de área pública 

do DF por pessoas físicas ou jurídicas, sem o prévio procedimento moralizante e impessoal da 

licitação (com quatro casos); e 

c) a concessão, de forma descriteriosa, de tratamento diferenciado a contribuintes que 

se encontram em condições equivalentes (com três casos). 

Do quanto exposto, conclui-se que a adoção de políticas clientelistas por parte dos 

legisladores distritais, principalmente dos parlamentares da CLDF, representou um fator de 

grande influência na declaração judicial de inconstitucionalidade das leis distritais da 5.ª 

Legislatura, tendo em vista que 46% (quarenta e seis por cento) dessas leis distritais 

invalidadas podem ser associadas a práticas políticas clientelistas.    

 

3.2.4 Diálogos entre os Poderes Legislativo e Judiciário 

 

3.2.4.1 Diálogos diante das competências federativas 

 

 Conforme ressaltado no item 2.3 deste trabalho, a invasão da competência legislativa 

da União, prevista na CF/88, foi a razão primordial para a invalidação judicial de diversas leis 

distritais aprovadas em legislaturas anteriores à quinta. Conforme registrado naquela 

oportunidade, submetidos a um ambiente relativamente reduzido de competências legislativas 

e na busca da elaboração de leis que influenciassem de maneira mais decisiva a vida dos 

cidadãos do DF, os legisladores distritais efetivamente desrespeitaram os limites 

constitucionais das competências legislativas do DF.  

                                                           
70

       Disponível em:  http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2011/03/07/interna_cidadesdf, 

241409/citados-nas-denuncias-da-caixa-de-pandora-ainda-nao-foram-denunciados.shtml; Acesso em 

12/11/2012.  
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Em outros casos, porém, a declaração judicial de inconstitucionalidade de leis 

distritais revelou uma posição questionável do Poder Judiciário, mais precisamente do STF, 

acerca dos limites federativos das competências legislativas do DF, inspirada em uma 

concepção demasiadamente centralizadora da Federação brasileira. Como resultado, em 

alguns julgados, o STF adotou interpretações demasiadamente ampliativas da abrangência das 

matérias de competências legislativas privativas da União, previstas no art. 22 da CF/88, 

assim como redutoras do espaço legiferante dos estados e do DF na competência legislativa 

concorrente do art. 24 da CF/88.   

Especificamente no âmbito das leis distritais aprovadas na 5.ª Legislatura, a presente 

pesquisa apurou apenas um caso de lei invalidada pelo STF, diante da alegação de invasão das 

competências legislativas da União, a saber: a Lei Ordinária n.º 4.116, de 2008, que dispõe 

sobre a proibição de cobrança de taxas adicionais (fixas ou variáveis) para instalação e uso de 

acesso à internet, a partir do segundo ponto de acesso pela mesma empresa provedora, em 

residências, escritórios de profissionais liberais ou micro e pequenas empresas. 

A razão jurídica apresentada pelo STF na ADI n.º 4.083/DF para a invalidação da 

referida lei distrital consistiu na invasão da competência privativa da União para legislar sobre 

telecomunicações, nos termos do art. 22, inciso IV, da CF/88. Conforme registrado em trecho 

da ementa desse julgado: ―Ainda que ao argumento de defesa do consumidor, não pode lei 

distrital impor a uma concessionária federal novas obrigações não antes previstas no contrato 

por ela firmado com a União‖. 

Entende-se que, nesse caso, a decisão do STF harmoniza-se com as regras da 

competência legislativa concorrente, previstas no art. 24 da CF/88, à luz dos referenciais 

teóricos expostos neste trabalho, pois cabe à União dispor sobre normas gerais de direito do 

consumidor, bem como sobre normas específicas incidentes nas relações travadas no âmbito 

da Administração Pública federal. Considerando competir à União manter o serviço de 

telecomunicações, diretamente ou sob regime de concessão, as normas federais, nesse tema, 

abrangem não apenas as diretrizes principiológicas, mas também as normas específicas que 

regulamentem os contratos de prestação de serviços telefônicos (o que inclui a internet). 

Conclui-se, portanto, que, no âmbito das leis distritais da 5.ª Legislatura, a invasão das 

competências legislativas da União não representou uma causa relevante do ponto de vista 

quantitativo para a invalidação judicial das leis distritais, tendo em vista a identificação de um 

único caso, no universo dos cinquenta apurados, em que tal situação ocorreu, tendo o STF 

acertadamente anulado a norma distrital violadora do pacto federativo da CF/88. 
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Não obstante, fica o registro de que a tendência da jurisprudência do STF de conceber 

o pacto de competências legislativas da Federação brasileira de modo excessivamente 

centralizado na União, notadamente pela interpretação ampliativa do que venha a ser normas 

gerais federais no âmbito das competências legislativas concorrentes do art. 24 da CF/88, 

impede o salutar diálogo federativo que deve ocorrer entre as leis federais e estaduais (e do 

DF), no que se refere a normas principiológicas federais e normas de aplicação estaduais e 

distritais. 

 

3.2.4.2 Diálogos diante dos limites constitucionais formais 

 

 No que tange aos limites constitucionais formais oponíveis aos legisladores distritais, 

observa-se que, ressalvados cinco casos adiante comentados, as invalidações judiciais 

incidiram sobre leis distritais que deliberadamente desrespeitaram tais limites, notadamente as 

iniciativas legislativas privativas do governador, previstas no art. 71, § 1.º, da LODF. Com 

razão, da análise das tabelas 3 e 8 deste trabalho, conclui-se que expressivos 24 (vinte e 

quatro) casos (repita-se: com a ressalva de cinco adiante analisados) relacionam-se direta e 

imediatamente com projetos de lei ou emendas de iniciativa parlamentar que invadiram essas 

matérias reservadas ao Poder Executivo distrital.  

 Contudo, conforme defendido anteriormente (v. item 2.4.1.2), não se considera que os 

casos de invasão das matérias de iniciativa legislativa privativa do governador em que este 

veta o projeto de lei e o veto vem a ser derrubado pela CLDF devam ser tratados da mesma 

forma daqueles em que o chefe do Executivo sanciona o projeto, concordando com aquela 

medida legislativa de origem parlamentar. Nesse quesito, observe-se que, em treze situações 

(exatamente a metade dos vinte e seis casos), o governador do DF não vetou o projeto de lei 

ou a emenda parlamentar que ofendia a sua iniciativa legislativa privativa, revelando uma 

menor lesividade destes casos à independência do Executivo e ao equilíbrio entre os Poderes 

que as normas constitucionais pretendem proteger. 

Porém, ainda que nessas situações a desvalia jurídica seja considerada menor, não se 

pode concordar com a prática injustificada dos parlamentares distritais em aprovar 

reiteradamente leis que afrontam a iniciativa privativa do governador do DF, na lógica da 

―guerra dos gritos‖ e das leis in your face já referidas neste trabalho (v. item 2.7.3), 

principalmente enquanto prevalecer, no STF e no TJDFT, o entendimento pelo qual a sanção 

do governador não supre o vício originário de iniciativa legislativa do projeto. 
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De acordo com a teoria dos diálogos constitucionais, entende-se que a melhor solução 

seria os parlamentares distritais mobilizarem-se para aprovar uma emenda à LODF, a fim de 

suscitar o debate no TJDFT, ou uma emenda à CF/88, a fim de dialogar com o STF, propondo 

uma superação normativa do atual entendimento jurisprudencial prevalecente nesses 

Tribunais. 

Enquanto o referido entendimento jurisprudencial não for superado, a aprovação 

reiterada de leis distritais em temas de iniciativa privativa governamental é medida que não se 

justifica e que também não se explica pela falta de informações técnicas por parte dos 

parlamentares distritais, conclusão que pode ser extraída do expressivo número de leis 

distritais aprovadas legislatura após legislatura (Melo, 2008 e Nogueira, 2005) e invalidadas 

no TJDFT ou no STF sempre pelos mesmos motivos. A reiteração da conduta dos 

parlamentares de aprovar leis distritais nesses temas de iniciativa privativa do governador 

parece ser mesmo motivada pela intenção de o deputado obter maior visibilidade política com 

essa produção legislativa que interfira de modo mais incisivo nas políticas públicas 

governamentais, inclusive com o artifício legal de apor o seu nome logo abaixo da epígrafe da 

lei, conforme visto no item 2.2.4. 

Por fim, passa-se a comentar os cinco casos anteriormente ressalvados. De início, 

destacam-se quatro deles: as Leis Complementares de n.º 774, 775, 780 e 788, todas de 2008, 

as quais dispõem sobre a mesma realidade, tendo em vista que essas Leis foram declaradas 

inconstitucionais em decisões do TJDFT que reconheceram ter havido abuso do poder de 

emenda dos parlamentares distritais. No caso concreto de todas essas legislações, os projetos 

de lei originais, oriundos do Poder Executivo, dispunham sobre a utilização de áreas públicas 

do DF (matéria da iniciativa legislativa privativa do governador), inclusive sobre espaços 

intersticiais de quadras residenciais (―becos‖), a fim de permitir nessas áreas a implantação de 

residências unifamiliares. Na CLDF, tais projetos receberam emendas que estabeleceram que 

essas residências seriam destinadas obrigatoriamente a membros das Polícias Militar e Civil 

do DF e do Corpo de Bombeiros Militar do DF.  

A razão jurídica utilizada pelo TJDFT para a invalidação desses dispositivos legais 

consistiu no abuso do poder de emenda parlamentar, tendo em vista que o projeto de lei 

original do governador não estabelecia quem seriam os destinatários desses programas de 

residências unifamiliares nos becos e, considerando que a administração dos bens do DF é 

matéria de iniciativa legislativa privativa do governador, a emenda teria invadido esse tema. 

Sem adentrar na questão de eventual vício material dessas legislações em virtude de 

violação ao princípio da isonomia (o que não foi enfrentado pelo TJDFT), o fato é que tais 
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decisões revelam uma posição equivocada desse Tribunal em relação aos limites do poder de 

emenda do parlamentar. Com razão, viu-se anteriormente que os deputados distritais podem 

emendar os projetos de lei de iniciativa privativa do governador, inclusive com o fim de 

alterar o mérito normativo do projeto original, submetendo-se apenas a dois requisitos 

taxativos: a vedação geral de aumento de despesa e o requisito da pertinência temática. Nos 

casos analisados, o projeto do governador dispunha sobre o uso da área pública e autorizava a 

implantação de residências unifamiliares. A inovação dos parlamentares ocorreu somente 

quanto aos destinatários dessas residências, o que, salvo melhor juízo, respeita os limites 

constitucionais do poder de emenda dos deputados distritais. Entendimento contrário revela a 

prevalência da posição autoritária, idealizada em plena época de regime militar, pela qual os 

parlamentares não podem introduzir emendas de mérito nos projetos de iniciativa privativa do 

Executivo. O entendimento firmado pelo TJDFT nesses casos ressalvados não se harmoniza 

com a própria jurisprudência dominante desse Tribunal e a do STF.   

Quanto ao último caso ressalvado, conforme defendido nesta monografia, as matérias 

de iniciativa privativa do governador representam uma interferência do Executivo na 

atividade legislativa da CLDF e, portanto, uma exceção à independência entre os Poderes, 

razão pela qual as matérias previstas no art. 71, § 1.º, da LODF devem ser interpretadas nos 

seus estritos termos, sem possibilidade de interpretações extensivas dos casos previstos ou de 

reconhecimento de outras hipóteses implicitamente previstas no texto da CF/88 ou da LODF. 

Tal entendimento mantém o equilíbrio entre os Poderes Legislativo e Executivo distritais e 

evita que se comprometa as atividades fiscalizadoras e deliberativas da CLDF. 

Forte nesses argumentos, não se pode concordar com a decisão do TJDFT exarada na 

ADI n.º 2011.00.2.017117-5 que anulou a Lei Ordinária n.º 4.161, de 2008, que dispunha 

sobre a realização de licitação na modalidade pregão no âmbito do DF, baseando-se, para tal 

anulação, no art. 71, § 1.º, inciso IV, e no art. 100, incisos VI e X, da LODF. Ora, dispor 

sobre as regas licitatórias não se relaciona com a estruturação de órgãos públicos ou suas 

atribuições, tampouco com a organização e o funcionamento da administração pública. Essas 

matérias privativas que dizem respeito à economia interna do Poder Executivo (a sua 

estrutura, seus cargos, o funcionamento dos seus órgãos, etc.) não se confundem com regras 

de contratação e de licitação do Poder Público (ou de concursos públicos ou, ainda, de 

finanças públicas, para citar outros exemplos contundentes), sob pena de se impedir que o 

Poder Legislativo distrital realize a contento a sua missão constitucional de controle da 

atividade governamental. Apesar de se reconhecer a controvérsia do tema, entende-se que a 
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referida decisão do TJDFT não se harmoniza com uma visão equilibrada do princípio da 

separação de poderes e seus relevantes mecanismos de freios e contrapesos. 

Em resumo, quanto às leis distritais da 5.ª Legislatura, as suas invalidações judiciais 

relacionadas com limites constitucionais formais revelaram a prática injustificada dos 

parlamentares distritais em aprovar reiteradamente leis que afrontam a iniciativa legislativa 

privativa do governador do DF, na lógica da ―guerra dos gritos‖ e das leis in your face, tendo 

sido esse o principal vício de inconstitucionalidade detectado pelos tribunais constitucionais 

nas normas distritais desse período. Ainda quanto aos limites formais, detectou-se algumas 

situações em que, à luz dos referenciais teóricos adotados na monografia, o Poder Judiciário 

anulou indevidamente as leis do DF, por um entendimento equivocado acerca da extensão das 

iniciativas privativas do Executivo ou dos limites do poder de emenda parlamentar.   

 

3.2.4.3 Diálogos diante dos limites constitucionais materiais 

 

 Quanto aos limites constitucionais materiais oponíveis aos legisladores distritais, 

observa-se que, ressalvados quatro casos adiante comentados, as invalidações judiciais 

incidiram sobre leis que efetivamente desrespeitaram tais limites, notadamente em situações 

associadas a políticas clientelistas, conforme analisado no item 3.2.3 (vide tabela 9 deste 

trabalho), sendo que, em um caso, o da Lei Complementar n.º 803, de 2009 (o PDOT), houve 

a suspeita de recebimento de vantagens ilícitas por parte dos legisladores distritais para a 

aprovação do projeto de lei. As razões jurídicas principais oferecidas pelos tribunais 

constitucionais para a invalidação das leis distritais da 5.ª Legislatura baseadas em vícios 

materiais residem: na ofensa das normas da LODF de ordem urbanística (5 casos); na 

violação do princípio da licitação para a concessão de serviço público ou para o uso de área 

pública (4 casos) e no desrespeito aos princípios tributários da legalidade (3 casos) e da 

isonomia (3 casos). Ressalte-se ainda que, se as leis distritais da 5.ª Legislatura com vícios 

formais foram predominantemente propostas pelos deputados da CLDF, os vícios materiais, 

por sua vez, originaram-se tanto de iniciativa do governador do DF (11 casos), quanto dos 

parlamentares (9 casos), segundo o exposto no gráfico 6 desta pesquisa. 

 Em tais situações, igualmente ao que se argumentou em relação aos limites 

constitucionais formais, a aprovação de tais normas não revelou a existência de um diálogo 

institucional entre os Poderes Legislativo e Judiciário, mas a reiteração indevida de normas 

que reincidem em prescrições, cuja incompatibilidade com as normas constitucionais vem 
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sendo reafirmada ao longo das legislaturas, quer pelo STF, quer pelo TJDFT (MELO, 2008 e 

NOGUEIRA, 2005). 

As motivações clientelistas e o comportamento do legislador distrital (parlamentares e 

Executivo) baseado na já referida lógica da ―guerra dos gritos‖, em que o legislador pretende 

simplesmente substituir a interpretação judicial pela sua, predominaram como causas da 

decretação judicial de inconstitucionalidade das leis distritais da 5.ª Legislatura, em 

detrimento de um diálogo entre os Poderes Públicos que promovesse uma interpretação mais 

adequada dos valores e princípios constitucionais.  

Registre-se que a ausência de razões jurídicas significativas apresentadas pelos 

legisladores no bojo dos processos legislativos dessas normas, notadamente no momento do 

parecer da CCJ, conforme se constata de uma rápida consulta aos apêndices desta pesquisa, 

evidenciam que os legisladores distritais da 5.ª Legislatura não cuidaram desse diálogo com 

os demais Poderes e com a sociedade civil.   

Registre-se que, em ao menos um caso, houve uma tentativa de promover tal diálogo. 

De fato, a Lei Ordinária n.º 4.092, de 2008, foi parcialmente declarada inconstitucional pelo 

TJDFT na ADI n.º 2009.00.2.001564-5, julgada em 29/09/09, no ponto em que desobrigava 

os templos religiosos de procederem ao isolamento acústico quando ultrapassado o limite 

legal de emissão de sons e ruídos. Nesse julgado, o TJDFT entendeu que a aludida lei distrital 

violou os arts. 16, inciso VI; 311 e 314, parágrafo único, inciso V, todos da LODF, porque: a) 

impediu a Administração de zelar e combater a poluição em quaisquer de suas formas, 

notadamente o excesso de ruídos produzidos em templos religiosos; b) desrespeitou o 

interesse coletivo quanto à qualidade do meio ambiente e o bem-estar dos habitantes; c) 

contrariou lei que estabelece o dever do Estado de preservação ambiental no tocante à 

emissão de sons e de ruídos; d) ofendeu os princípios da igualdade, impessoalidade e 

razoabilidade.  

Tendo em vista que nenhum direito fundamental do ser humano é absoluto, inclusive a 

liberdade religiosa (art. 5º., VI, da CF/88), afirmaram os desembargadores do TJDFT que o 

livre exercício dos cultos religiosos não se sobrepõe ao direito coletivo a um ambiente 

saudável e isento de fatores poluentes, razão pela qual consideraram a exceção prevista na lei 

como abusiva, arbitrária e sem justa causa. Afirmou-se, ainda, que a existência de dois 

princípios ou direitos fundamentais em conflito resolve-se pela ponderação de valores, com a 

utilização de um terceiro princípio, qual seja, o da proporcionalidade em sentido estrito ou da 

ponderação, que entende os princípios como mandados de otimização, devendo o Judiciário 

decidir pela prevalência de um em detrimento de outro.  
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Aplicando-se o princípio da ponderação no caso presente, concluíram os julgadores 

que deveria prevalecer a supremacia do interesse público, posto que os ruídos emitidos por 

igrejas e templos de qualquer credo são tão nocivos para a saúde da população em geral 

quanto aquele oriundo dos bares e restaurantes, de modo que, independentemente de onde 

provenha o ruído, atingindo ele um nível de poluição sonora incompatível com as normas 

ambientais, há que receber o mesmo tratamento da lei, que no caso, deve abranger também os 

templos religiosos, e não os excluir do seu comando. 

 Julgada essa ADI, os deputados distritais Cristiano Araújo (PTB) e Eliana Pedrosa 

(DEM) propuseram respectivamente os Projetos de Lei de n.º 1.618, de 2010 (autuado em 

05/08/2010), e 1.700, de 2010 (autuado em 02/12/2010), os quais tramitaram em conjunto e 

foram transformados na Lei Ordinária n.º 4.523, de 2010, que, por sua vez, nos termos do seu 

art. 1.º, descaracteriza como poluição sonora os ruídos produzidos  

 

[...] por sinos de igrejas ou templos ou sons similares e de instrumentos 

litúrgicos utilizados no exercício de culto ou cerimônia religiosa, celebrados 

no recinto da sede e associação religiosa, desde que sirvam exclusivamente 

para indicar as horas ou anunciar a realização de atos ou cultos religiosos. 

 

 Na justificação do PL n.º 1.618, de 2010, o Deputado Cristiano Araújo argumenta que 

a Lei n.º 4.092, de 2008 (a ―Lei do Silêncio‖) teria sido muito drástica e que o aparato 

fiscalizador do Estado estaria determinando, com base nessa legislação, que as igrejas 

deixassem de tocar os sinos, o que, em última instância, revelaria embaraço ao funcionamento 

dessas instituições religiosas e ao livre exercício dos cultos, em desrespeito aos arts. 19, inciso 

I, e 5.º, inciso VI, ambos da CF/88. 

No momento do parecer da CCJ sobre o PL n.º 1.618, de 2010, proferido oralmente 

em Plenário pelo Deputado Raimundo Ribeiro (PSDB), consta da manifestação desse 

parlamentar o seguinte trecho (extraído da fl. 26 do referido projeto): 

 

Acrescento que, na semana passada, este Plenário primeiramente assistiu à 

notícia de que o sino parou de bater por uma determinação judicial, a pedido 

de um grupo mínimo de pessoas, e isso recebeu um repúdio veemente por 

parte de diversos parlamentares desta Casa. Quero relembrar – e aqui há 

muitas pessoas que entendem isso – que a lei, acima de tudo, 

independentemente até do que está escrito, procura resgatar o bem [sic] 

senso. E o bom senso não permite que se proíba que os sinos sejam 

acionados, que badalem para chamar as pessoas ao culto, ao ofício ou até 

mesmo para anunciar as horas. Portanto, a Comissão de Constituição e 

Justiça é favorável à aprovação da matéria, na forma do substitutivo 

apresentado. É o parecer, Sr, Presidente.   
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 Percebe-se que a aludida proposição legislativa (protocolada em 05/08/2010) não 

pretendeu simplesmente reiterar o conteúdo impugnado da Lei Ordinária n.º 4.092, de 2008, 

sendo bem mais restrita, na medida em que objetiva simplesmente permitir o badalar dos 

sinos dos templos religiosos. Da justificação do projeto não fica claro se ele é uma resposta 

quase imediata à decisão judicial liminar proferida pelo juízo da 16.ª Vara Cível de Brasília 

(Ação Ordinária n.º 2010.01.1.066975-0, julgada em 29/07/2010) que proibiu a Igreja da 

Paróquia São Pedro de Alcântara, no Lago Sul, de tocar os seus sinos
71

, conforme 

mencionado no parecer oral da CCJ em Plenário.  

Ao menos o referido parecer alega a falta de razoabilidade (bom senso) dessa decisão 

judicial como argumento para aprovar a Lei n.º 4.523, de 2010, o que, em alguma medida, 

revela um caso de superação normativa de decisão judicial que havia ponderado os direitos 

fundamentais em conflito de modo diverso do realizado pela nova legislação, em mais um 

caso de lei ―in your face‖. 

Registre-se que, posteriormente, a decisão liminar da 16.ª Vara Cível de Brasília foi 

cassada pela 6.ª Turma Cível do TJDFT, no âmbito do Agravo de Instrumento n.º 

2011.00.2.000712-3, julgado em 11/03/2011, em decisão que permitiu o badalar dos sinos, 

desde que o ruído não ultrapassasse o nível de 50 (cinquenta) decibéis, cuja ementa foi 

redigida nos seguintes termos: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. CESSAÇÃO. BADALO. SINO. IGREJA. PERTURBAÇÃO DO 

SOSSEGO. LIBERDADE DE CULTO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 

HARMONIZAÇÃO. 

I - O DIREITO AO SOSSEGO É CORRELATO AO DE VIZINHANÇA E ESTÁ 

LIGADO À GARANTIA DE MEIO AMBIENTE SADIO, POIS ENVOLVE A 

POLUIÇÃO SONORA, MERECENDO PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E 

AMPARO NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA (CF/88, ART. 225, CÓDIGO CIVIL, 

ART. 1.227, LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS, ART. 42). POR SEU 

TURNO, A LIBERDADE RELIGIOSA É UM DOS MAIS IMPORTANTES 

DIREITOS INDIVIDUAIS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

(CF/88, ART. 5º, VI). 

II - A HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL ORIENTA QUE, PELO 

PRINCÍPIO DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA OU HARMONIZAÇÃO, NA 

HIPÓTESE DE EVENTUAL CONFLITO OU CONCORRÊNCIA ENTRE BENS 

JURÍDICOS CONSTITUCIONALIZADOS, DEVE-SE BUSCAR A 

COEXISTÊNCIA ENTRE ELES, EVITANDO-SE O SACRIFÍCIO TOTAL DE 

UM EM RELAÇÃO AO OUTRO. 

III - A FIM DE ASSEGURAR A APLICABILIDADE DE AMBOS OS 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, IMPÕE-SE A NORMATIZAÇÃO DO USO 

                                                           
71

 Notícia disponível em: http://www.cartaforense.com.br/conteudo/noticias/liminar-proibe-igreja-de-tocar-

sinos/6267. Acesso em: 30/10/2012.  
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DA PROPRIEDADE POR PARTE DA RECORRENTE, DE FORMA A 

PERMITIR QUE ESTA TAMBÉM USUFRUA DE SEU DIREITO, NÃO MENOS 

PROTEGIDO CONSTITUCIONALMENTE, DE EXPRESSAR UMA TRADIÇÃO 

RELIGIOSA, MÁXIME PORQUE NÃO SE PODE OLVIDAR QUE HÁ NOS 

AUTOS DOCUMENTO SUBSCRITO POR VIZINHOS DA IGREJA, DENTRE 

ELES ESCOLAS E HOSPITAIS, AFIRMANDO QUE NÃO SE INCOMODAM 

COM OS SONS PRODUZIDOS PELOS SINOS. 

IV - DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.  

 

Por fim, em 30/08/2011, o TJDFT entendeu ser o caso de declarar a 

inconstitucionalidade da Lei Ordinária n.º 4.523, de 2010, no âmbito da ADI n.º 

2011.00.2.005243-7, por entender que essa Lei teria sido uma mera reedição da primeira, já 

invalidada, e que, de qualquer modo, os ruídos acima dos limites técnicos admissíveis, ainda 

que pelo badalar dos sinos, violava de modo desarrazoado o direito fundamental à saúde, 

justificando a declaração de inconstitucionalidade da segunda lei distrital sobre o tema.  

Do caso apresentado, registra-se a tentativa de o legislador distrital estabelecer um 

diálogo, tendo em vista que não houve a mera reiteração da matéria inicialmente invalidada na 

Lei n.º 4.092, de 2008. Ao final, prevaleceu a decisão do TJDFT, no sentido de que tanto os 

ruídos provocados pelo culto, quanto aqueles resultantes do badalar dos sinos devem respeitar 

os limites sonoros adequados à saúde humana, de modo que o exercício da liberdade religiosa 

seja harmonizado com o direito ao meio ambiente sadio.  

Quanto ao mérito da decisão judicial, observa-se que ela se relaciona com as 

considerações tecidas no item 2.4.4, no sentido de que o Judiciário deve ter bastante 

parcimônia na utilização do princípio da razoabilidade, para que não haja a invalidação das 

leis com base nos valores pessoais dos magistrados. Na situação apresentada, contudo, 

entende-se que o TJDFT utilizou devidamente os parâmetros objetivos do princípio da 

razoabilidade, invalidando a lei distrital que prestigiava o exercício de determinado direito 

fundamental com a supressão total de outro(s). 

Quanto às ressalvas mencionadas no início desta seção, registra-se o possível equívoco 

na declaração de inconstitucionalidade material de certas leis distritais da 5.ª Legislatura por 

parte do TJDFT, à luz dos referenciais teóricos adotados nesta pesquisa.  

Inicialmente, destaca-se o caso da Lei Ordinária n.º 4.243, de 2008, que foi declarada 

inconstitucional pelo TJDFT por ter concedido de forma descriteriosa tratamento desigual a 

contribuintes que se encontravam em situação equivalente, ao isentar os ônibus e microônibus 

destinados ao transporte coletivo urbano do pagamento de IPVA. 

Para tanto, o TJDFT argumentou que tantos outros veículos (a exemplo daqueles 

utilizados no transporte educacional, hospitalar, etc.) não foram contemplados com tal 
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benefício, o que geraria o enriquecimento sem causa de particulares e o desrespeito à 

isonomia fiscal.  

Aduziu-se, ainda, que, no julgamento da ADI n.º 2006.00.2.002668-8, julgada em 

16/12/08, o TJDFT já havia declarado a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.º 3.649/05, 

que concedia isenção do IPVA para veículos de empresas que prestam serviços de vigilância, 

veículos de competição, veículos pertencentes a profissional autônomo utilizados 

exclusivamente para o serviço de transporte coletivo de escolares e veículos pertencentes a 

motorista portador de necessidades especiais.  

À luz do que foi explanado no item 2.4.3 quanto ao princípio constitucional da 

isonomia, considera-se que o legislador distrital concedeu uma isenção tributária legítima, sob 

o fundamento do barateamento das passagens a serem pagas pelos cidadãos do DF (conforme 

consta da justificação do respectivo projeto de lei), o que revela um valor constitucional que 

legitima o tratamento díspare concedido, diferentemente do caso alegado pelo TJDFT como 

paradigma. 

Finalmente, quanto às Leis Ordinárias de n.º 4.072, de 2007, 4.289, de 2008, e 4.452, 

de 2009, as quais permitiam que ato do Poder Executivo modificasse a pauta de valores dos 

imóveis para fins de incidência do IPTU, o TJDFT considerou que elas ofendiam o princípio 

constitucional da legalidade tributária, previsto no art. 128, I, da LODF. Conforme já 

defendido nesse trabalho (v. item 3.2.2.2), entende-se que as leis distritais em questão não 

violam a legalidade tributária. Ao contrário, tais leis são exigências da justiça fiscal em 

situações em que o valor venal do imóvel, na data da ocorrência do fato gerador, não mais 

corresponde à tabela de valores constante da lei do IPTU, não sendo razoável exigir-se de 

cada proprietário de imóvel no DF que se enquadre nessa situação a busca pela aprovação de 

uma lei distrital para alterar o valor venal do seu imóvel. Tal delegação legislativa, portanto, 

não revela uma afronta à legalidade tributária, mas se impõe como medida de justiça fiscal. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Ao longo desta pesquisa, buscou-se reunir referenciais teóricos que auxiliassem a 

análise dos dados coletados acerca da declaração judicial de inconstitucionalidade das leis 

distritais aprovadas na 5.ª Legislatura da CLDF, sem perder de vista a complexidade da 

jurisdição constitucional e evitando visões juricêntricas ou legicêntricas da matéria. 

Ao final, considera-se que foram minimamente atingidos os objetivos deste trabalho 

acadêmico de jogar alguma luz sobre o fenômeno estudado e de apontar as suas principais 

causas, características e autores.  

Nos próximos parágrafos, segue um resumo das conclusões extraídas dos dados 

coletados nos cinquenta casos de leis distritais da 5.ª Legislatura que foram total ou 

parcialmente declaradas inconstitucionais em ADIs julgadas no STF ou no TJDFT, à luz dos 

referenciais teóricos explicitados ao longo do texto. 

1. Das 699 (seiscentas e noventa e nove) leis ordinárias, complementares e emendas à 

LODF aprovadas na 5.ª Legislatura da CLDF (1.º/02/2007 a 31/01/2011), cinquenta foram 

total ou parcialmente declaradas inconstitucionais em ADIs julgadas no STF ou no TJDFT, o 

que representa cerca de 8% (oito por cento) dessas normas. Tendo em vista que não há prazos 

decadenciais para o ajuizamento de ADIs, nada impede que esse número venha a aumentar, 

inclusive a partir do julgamento das 16 (dezesseis) ADIs que impugnam leis distritais do 

mesmo período e que ainda não foram decididas, em informações coletadas até 15/08/2012. 

 2. Quanto à autoria dos dispositivos legais declarados inconstitucionais, apurou-se 

que os parlamentares da CLDF figuraram como autores de 71% (setenta e um por cento) das 

respectivas proposições legislativas (trinta e sete, ao todo), enquanto o governador do DF 

respondeu pela autoria dos outros 29% (vinte e nove por cento), relativos a trezes 

proposições legislativas.  

Ainda, observou-se que as leis distritais impugnadas de origem parlamentar possuem 

os vícios formais como a grande razão de sua invalidação (tendo em vista que dos trinta e 

sete casos, vinte e oito relacionam-se com vício formais e apenas nove, com vícios materiais), 

enquanto as leis distritais de origem executiva foram declaradas inconstitucionais, em grande 

medida, por vícios de conteúdo (pois, dos trezes casos apurados, onze resultaram de vícios 

materiais e apenas dois associam-se a problemas de forma).  

As inconstitucionalidades provocadas pelo Poder Legislativo relacionaram-se, em sua 

maior parte, com o desrespeito às iniciativas legislativas privativas do governador do DF. 

Com razão, em pelo menos vinte e quatro oportunidades ou 48% (quarenta e oito por cento) 
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do total de leis distritais impugnadas, a invasão das matérias de iniciativa legislativa 

reservada do Executivo distrital foi a razão primordial para a invalidação da lei, 

principalmente em temas de: estrutura e atribuições dos órgãos e entidades da Administração 

Pública (dez casos); administração dos bens do DF, desafetação de área pública e ocupação e 

uso do solo de áreas públicas ou particulares (oito casos); e regime jurídico dos servidores 

públicos (cinco casos). 

Já o Poder Executivo distrital não buscou invadir os limites constitucionais formais 

aos projetos de lei de sua autoria, a saber: as competências legislativas da União e os limites 

formais em matéria urbanística, com a ressalva, neste último caso, de duas leis de iniciativa 

do governador que promoveram a alteração do uso de área pública sem o requisito da prévia 

participação popular em audiência pública, nos termos do art. 56, parágrafo único, do ADT da 

LODF. As inconstitucionalidades de leis distritais de autoria executiva concentraram-se, 

portanto, nos vícios materiais, principalmente diante: da ofensa à legalidade tributária (três 

casos); da previsão de concessão ou permissão de serviço público sem prévia licitação (dois 

casos); e da contrariedade às normas de política urbana da LODF, pela previsão da concessão 

de alvará ―provisório‖ (e sua prorrogação indefinida) a imóveis em situação irregular quanto à 

legislação urbanística (dois casos). 

Abstraindo-se a questão da autoria, registre-se que os vícios formais mais comuns das 

leis distritais da 5.ª Legislatura foram a invasão das matérias de iniciativa legislativa privativa 

do governador do DF (com vinte e quatro casos), ao passo que os vícios materiais mais 

frequentes foram: 

a) a ofensa das normas da LODF de ordem urbanística (5 casos);  

b) a violação do princípio da licitação para a concessão de serviço público ou para o 

uso de área pública (4 casos); 

c) o desrespeito aos princípios tributários da legalidade (3 casos) e da isonomia (3 

casos), neste último caso, quando foram concedidas isenções fiscais consideradas arbitrárias e 

desarrazoadas. 

3. No que tange ao processo legislativo, considera-se comprovado que o abuso na 

utilização do rito de urgência, previsto no art. 163 do RICLDF, com a consequente apreciação 

da viabilidade jurídica das proposições legislativas em parecer oral da CCJ proferido em 

Plenário, notadamente ao final dos períodos legislativos, prejudicou o controle preventivo de 

constitucionalidade das proposições legislativas durante a 5.ª Legislatura, em desrespeito ao 

devido processo legislativo dessas matérias. De fato, apurou-se que, em 92% (noventa e dois 

por cento) dos casos das leis distritais impugnadas, as respectivas proposições legislativas 
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submeteram-se a tal procedimento sumário, e em 52% (cinquenta e dois por cento) desses 

mesmos casos, o parecer oral da CCJ em Plenário e a subsequente aprovação definitiva da 

matéria na CLDF ocorreram durante a última semana de um período legislativo. 

Tais números, associados à pobreza argumentativa dos pareceres orais da CCJ 

proferidos no Plenário da CLDF, em contraposição às discussões travadas nas reuniões da 

referida Comissão acerca da viabilidade jurídica das proposições legislativas, comprovam que 

a realização do controle preventivo de constitucionalidade dos projetos de lei após a 

pactuação do acordo político em Plenário, em razão do trâmite legislativo em regime de 

urgência, prejudica a efetividade desse controle e, nesse sentido, o abuso na utilização desse 

procedimento afronta o devido processo legislativo. 

Ainda quanto ao processo legislativo, constatou-se que, em 96% (noventa e seis por 

cento) dos casos de leis distritais invalidadas judicialmente, as proposições legislativas 

respectivas não se submeteram a estudo técnico da Assessoria Legislativa da CLDF quanto à 

sua viabilidade jurídica, fato que contribuiu para a aprovação desses projetos e que revela que 

os parlamentares distritais não consultam esse importante órgão diante de proposições 

legislativas de constitucionalidade duvidosa. 

 4. Com a ressalva de uma situação em que o TJDFT considerou ter a lei distrital 

concedido isenção tributária de modo a privilegiar indevidamente determinadas empresas, 

apesar de não se ter identificado bases teóricas sólidas para essa decisão, a pesquisa 

identificou a associação de políticas clientelistas com as leis distritais impugnadas em 46% 

(quarenta e seis por cento) dos casos, tendo sido os parlamentares distritais os autores de 65% 

(sessenta e cinco por cento) dessas leis, enquanto o governador do DF foi o autor de 35% 

(trinta e cinco por cento) delas. 

Os temas mais frequentes associados a tais clientelismos são: 

a) o desrespeito ao interesse público associado à ordem urbanística (com quatro casos, 

inclusive o do PDOT, que conta com suspeitas de que parlamentares receberam vantagens 

ilícitas para a aprovação do projeto); 

b) a previsão de concessão ou permissão de serviço público ou de uso de área pública 

do DF por pessoas físicas ou jurídicas, sem o prévio procedimento moralizante e impessoal da 

licitação (com quatro casos); e 

c) a concessão, de forma descriteriosa, de tratamento diferenciado a contribuintes que 

se encontram em condições equivalentes (com três casos). 

Desses números, conclui-se que a adoção de políticas clientelistas por parte dos 

legisladores distritais, principalmente dos parlamentares da CLDF, representou um fator de 
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grande influência na declaração judicial de inconstitucionalidade das leis distritais da 5.ª 

Legislatura, tendo em vista que 46% (quarenta e seis por cento) dessas leis distritais 

invalidadas podem ser associadas a práticas políticas clientelistas.    

5. A invasão das competências legislativas da União foi a causa da invalidação judicial 

de diversas leis distritais aprovadas em legislaturas anteriores à quinta. Com razão, observou-

se que, submetidos a um ambiente relativamente reduzido de competências legislativas e na 

busca da elaboração de leis que influenciassem de maneira mais decisiva a vida dos cidadãos, 

os legisladores distritais efetivamente desrespeitaram os limites constitucionais das 

competências federativas do DF.  

Em alguns casos, porém, apurou-se que a declaração judicial de inconstitucionalidade 

de leis distritais revelou uma posição questionável do Poder Judiciário, mais precisamente do 

STF, acerca dos limites federativos das competências legislativas do DF, inspirada em uma 

concepção demasiadamente centralizadora da Federação brasileira, notadamente a partir de 

uma visão equivocada do que se deve entender por normas gerais federais no âmbito da 

competência legislativa concorrente, prevista no art. 24 da CF/88.  

Não obstante, especificamente no âmbito das leis distritais aprovadas na 5.ª 

Legislatura, a presente pesquisa apurou apenas um caso de lei (corretamente) invalidada pelo 

STF, diante da invasão das competências legislativas da União, a qual, portanto, no período 

avaliado, não chegou a representar uma causa relevante do ponto de vista quantitativo para a 

invalidação judicial das leis distritais
72

. 

6. Quanto à teoria dos diálogos constitucionais, as declarações de 

inconstitucionalidade das leis distritais da 5.ª Legislatura revelaram mais a reiteração gratuita 

e desmotivada de leis cuja incompatibilidade com a CF/88 ou a LODF já se encontrava 

pacificada nos tribunais constitucionais desde a invalidação de leis distritais de legislaturas 

anteriores, na lógica da ―guerra dos gritos‖ e das leis in your face (o que parece ser motivado 

pela intenção dos parlamentares de obter maior visibilidade política com essa produção 

legislativa, inclusive com a possibilidade de apor o seu nome na lei resultante desse processo), 

do que a instauração de um diálogo salutar entre os Poderes Públicos e a sociedade civil nas 

tarefas de interpretar a Constituição e de resolver os conflitos entre os direitos fundamentais, 

                                                           
72

 De qualquer sorte, é de se registrar que a tendência da jurisprudência do STF de conceber o pacto de 

competências legislativas da Federação brasileira de modo excessivamente centralizado na União impede o 

salutar diálogo federativo que deve ocorrer, no âmbito das competências legislativas concorrentes, entre as leis 

federais e estaduais (e do DF), no que se refere a normas principiológicas federais e normas de aplicação 

estaduais e distritais. 
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em uma sociedade hipercomplexa e pluralista, caracterizada por diferentes visões de vida boa 

e digna e pelos desacordos morais razoáveis
73

. 

7. Em pelo menos 9 (nove) casos dos cinquenta apurados, considerou-se, à luz dos 

referenciais teóricos adotados na monografia, que o Poder Judiciário anulou indevidamente as 

leis do DF da 5.ª Legislatura, em virtude de um entendimento equivocado, seja dos limites 

formais acerca da extensão das iniciativas legislativas privativas do Executivo ou do poder de 

emenda parlamentar, seja da ocorrência de vício material pela ofensa aos princípios tributários 

da legalidade e da isonomia. 

8. Com tais considerações finais, entende-se que a pesquisa minimamente atingiu os 

seus objetivos de elucidar as causas, os autores e as características principais do fenômeno 

estudado; e espera-se que ela sirva de inspiração para investigações e debates futuros sobre o 

tema da declaração judicial de inconstitucionalidade das leis distritais. 

 

  

                                                           
73

 Registre-se que a ausência de razões jurídicas significativas apresentadas pelos legisladores no bojo dos 

processos legislativos dessas normas, notadamente no momento do parecer da CCJ, evidenciam que os 

legisladores distritais da 5.ª Legislatura não cuidaram desse diálogo com os demais Poderes e com a sociedade 

civil. 
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APÊNDICE A – LEIS DISTRITAIS DA 5.ª LEGISLATURA COM INCONSTITUCIONALIDADES 

FORMAIS PROVOCADAS PELOS PARLAMENTARES DA CLDF 

 

- Ofensa à iniciativa legislativa privativa do Governador do Distrito Federal em matéria de criação, 

estrutura e atribuições dos órgãos e entidades da administração pública (art. 71, § 1.º, IV, da LODF) – 10 

casos 

 

1) Lei Ordinária n.º 3.970, de 2007 (PL 1.783/2005) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Ordinária n.º 3.970, de 12 de março de 

2007, que ―Estabelece penalidades para a pessoa física ou jurídica que contratar serviço clandestino de 

vigilância patrimonial e de proteção de clientes, bem como contratar trabalhador para exercer atividades de 

vigilância sem a devida habilitação legal‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 1.783, de 2005 (PL 1.783/2005). 

- Autoria da proposição legislativa: Deputados Leonardo Prudente, Eliana Pedrosa e Chico Vigilante.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Item prejudicado. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não (vide fl. 15 da 

proposição).  

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 10 

e 11 da proposição, em que consta parecer oral da CCJ proferido em Plenário pelo Deputado Expedito 

Bandeira). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Sim (vide fls. 23 

e 24 da proposição, em que consta veto total do Governador, baseado no art. 71, § 1.º, IV, da LODF, e nos 

arts. 21, XXIV, e 22, I, da CF/88), sendo que o veto foi derrubado integralmente pela CLDF à fl. 29.  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2007.00.2.006313-7, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, julgada em 03/06/2008 e publicada no DJ-e de 26/08/2008, página 

39. 

- Ementa do Acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI DISTRITAL N.º 3.970/2007 – CRIAÇÃO DE 

PENALIDADES PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CLANDESTINO DE VIGILÂNCIA - VÍCIOS 

FORMAL E MATERIAL – COMPETÊNCIA DO GOVERNADOR DO DF – COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 

01. A Lei Distrital nº 3.970/2007, de iniciativa parlamentar, promoveu alteração na estrutura administrativa, 

pois transferiu a obrigação de fiscalizar o serviço de vigilância particular da Secretaria de Segurança Pública 

para o órgão responsável pela concessão de alvará de funcionamento, em afronta ao estabelecido no artigo 20 

da Lei nº 7.102/1983 e no artigo 71, § 1º, inciso IV da LODF. Logo, resta patente sua inconstitucionalidade 

formal, tendo em vista que a iniciativa de leis que dispõem acerca da criação de órgãos públicos e suas 

atribuições é privativa do Governador do Distrito Federal. 

02. Além disso, a aludida Lei Distrital invadiu a competência privativa da União para legislar sobre direito do 

trabalho e para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. 

03. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, com eficácia erga omnes e efeito ex tunc, 

da Lei Distrital n.º 3.970/2007‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal da 

norma por invasão da iniciativa legislativa privativa do Governador do Distrito Federal para as leis que 

disponham sobre criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e 

atribuições dos órgãos e entidades da administração pública (art. 71, § 1.º, IV, da LODF), bem como por 

invasão da competência da União para legislar sobre direito do trabalho e para organizar, manter e executar a 

inspeção do trabalho (arts. 21, XXIV, e 22, I, da CF/88).  

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não. 
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2) Lei Ordinária n.º 3.976, de 2007 (PL 576/2003) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: art. 3.º da Lei Ordinária n.º 3.976, de 29 de março de 

2007, que ―Dispõe sobre a assistência às pessoas portadoras das doenças celíaca e dermatite herpetiforme‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 576, de 2003 (PL 576/2003). 

- Autoria da proposição legislativa: Deputado Brunelli 

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Item prejudicado. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 20/12/2006 (vide 

fl. 26 da proposição).  

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Sim (vide fls. 22 

a 24 da proposição, em que consta parecer escrito da CCJ, da relatoria da Deputada Anilcéia Machado). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Sim (vide fls. 37 

e 38 da proposição, em que consta veto total do governador, baseado no art. 71, § 1.º, IV e V, da LODF, e no 

fato de que o projeto cria despesas e obrigações ao Poder Executivo, sem indicar a fonte de custeio), sendo 

que o veto foi derrubado integralmente pela CLDF à fl. 44.  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2007.00.2.005104-1, Conselho Especial do TJDFT, Relator designado 

Desembargador Mário machado, julgada em 11/11/2008 e publicada no DJ-e de 21/05/2008, página 54.  

- Ementa do Acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº  3 .976/2007.  PRESTAÇÃO 

DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DOENÇAS CELÍACA E DERMATITE 

HERPETIFORME. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA APENAS 

QUANDO ACARRETA AUMENTO DE DESPESA E CRIA NOVA ATRIBUIÇÃO PARA 

O PODER PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE APENAS DO ART. 3º  DA LEI.  

Configurado víc io  de iniciat iva da Lei  nº  3 .976/2007 apenas quando,  em seu ar t igo 3º ,  

ao conceder  cesta  bás ica com produtos espec ia is para os portadores da doença ce líaca e  

dermat i te  herpe ti forme,  impl ica aumento de despesa e  cr ia  nova atr ibuição para o  Poder  

Públ ico do  Dis tr i to  Federa l .  Neste  ponto a  competência pr iva tiva é  do Senhor  

Governador  (ar t .  71,  §  1 º ,  IV e §  2º ,  e  ar t .  151 da LODF).  

No mais,  a  Lei  nº  3 .976/2007 não  promove a l terações nas  es truturas  administrat ivas dos  

órgãos  e  ent idades  públicas ,  nem est ipula novas  atr ibuições,  mui to  menos modif ica 

composições  internas  do  pessoal .  Não há  imposição de  responsab il idades d iversas das já  

existentes para as secre tar ias  de governo ,  órgãos e  demais ent idades da administração  

pública.  

Pedido julgado procedente em par te ,  dec larada a  inconsti tucional idade  do ar t .  3º  da Lei  

nº  3 .976/2007,  com efe i tos erga omnes  e  ex tunc ,  mant ida a  e fe t ividade dos demais  

ar t igos do  refer ido d iploma legal .  Maioria ‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal da 

norma por invasão da iniciativa legislativa privativa do Governador do Distrito Federal para as leis que 

disponham sobre criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e 

atribuições dos órgãos e entidades da administração pública (art. 71, § 1.º, IV, da LODF), bem como pela 

criação de despesas para o Poder Executivo, sem indicar a fonte de custeio (arts. 71, § 2.º, e 151 da LODF).  

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: 

competência do Distrito Federal para legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do arts. 30, I, e 32, 

§ 1.º, da CF/88. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não. 

 

3) Lei Ordinária n.º 4.101, de 2008 (PL 1.646/2004) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Ordinária n.º 4.101, de 05 de março de 

2008, que ―Dispensa o pagamento das despesas com a realização de funeral à pessoa que tiver doado, por ato 

próprio ou por meio de seus familiares ou responsáveis, seus órgãos ou tecidos corporais para fins de 

transplante médico‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 1.646, de 2004 (PL 1.646/2004). 

- Autoria da proposição legislativa: Deputada Eliana Pedrosa e Deputado Cristiano Araújo.  
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- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Item prejudicado. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não (vide fl. 23 da 

proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 19 

e 20 da proposição, em que consta parecer oral da CCJ proferido em Plenário pela Deputada Eurides Brito). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Sim (vide fls. 31 

e 32 da proposição, em que consta veto total do governador, baseado no art. 71, § 1.º, IV, e no art. 100, IV, VI 

e X, da LODF), sendo que o veto foi derrubado integralmente pela CLDF à fl. 37. 

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2011.00.2.011303-5, Conselho Especial do TJDFT, Relatora 

Desembargadora Carmelita Brasil, julgada em 14/02/2012 e publicada no DJ-e de 16/05/2012, página 51. 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N.° 4.101, DE 5 DE MARÇO DE 

2008. DISPOSIÇÕES SOBRE ATRIBUIÇÕES DE SECRETARIA DE ESTADO. VÍCIO DE INICIATIVA. 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 

Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis que disponham sobre as 

atribuições das Secretarias de Governo, Órgãos e entidades da Administração do Distrito Federal‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal da 

norma, por invadir a iniciativa privativa do governador do Distrito Federal para as leis que disponham sobre 

criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e atribuições dos órgãos 

e entidades da administração pública (art. 71, § 1º, IV, da LODF), bem como por conceder gratuidade a 

serviço público prestado de forma indireta, sem a correspondente indicação da fonte de custeio (art. 71, § 2.º, 

da LODF).  

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não.  

 

4) Lei Ordinária n.º 4.121, de 2008 (PL 302/2007) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Ordinária n.º 4.121, de 14 de abril de 

2008, que ―Dispõe sobre a instituição do Programa de Alimentação para os alunos matriculados no ensino 

médio da rede pública de ensino do Distrito Federal‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 302, de 2007 (PL 302/2007). 

- Autoria da proposição legislativa: Deputado Paulo Roriz.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Item prejudicado. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 12/12/2007 (vide 

fl. 11 da proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 08 

e 09 da proposição, em que consta parecer oral da CCJ proferido em Plenário pelo Deputado Milton Barbosa). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Sim (vide fls. 17 

e 18 da proposição, em que consta veto total do Governador, baseado no art. 71, § 1.º, IV, e art. 151, I, da 

LODF, o qual foi derrubado integralmente pela CLDF à fl. 23). 

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2011.00.2.016334-6, Conselho Especial do TJDFT, Relatora 

Desembargadora Vera Andrighi, julgada em 24/04/2012 e publicada no DJ-e de 14/05/2012, página 58. 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL Nº 4.121/08. PROGRAMA DE 

ALIMENTAÇÃO. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL.  

I - A Lei nº 4.121/2008, que instituiu programa de alimentação, cria atribuições e despesas para a 

administração, matérias de competência privativa do Governador do Distrito Federal. Portanto, a Câmara 
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Distrital não tem iniciativa, competindo-lhe apenas votar projeto de lei que seja apresentado pelo Poder 

Executivo.  

II - Declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital 4.121/08, em face dos arts. 71, incs. IV e V do § 1.º, e 

100, incs. IV, VI e X, da LODF, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal da 

norma, por invadir a iniciativa privativa do governador do Distrito Federal para as leis que tragam despesas 

para a Administração Pública e disponham sobre criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, 

extinção, incorporação, fusão e atribuições dos órgãos e entidades da administração pública (art. 71, § 1.º, IV 

e V, da LODF).  

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não. 

 

5) Lei Ordinária n.º 4.146, de 2008 (PL 542/2007) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Ordinária n.º 4.146, de 26 de maio de 

2008, que ―Dispõe sobre a criação do Banco de Células de Vida do Distrito Federal‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 542, de 2007 (PL 542/2007). 

- Autoria da proposição legislativa: Deputado Cristiano Araújo 

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Item prejudicado. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 12/12/2007 (vide 

fl.11 da proposição).  

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 09 

e 10 da proposição, em que consta parecer oral da CCJ proferido em Plenário pelo Deputado Milton Barbosa). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Sim (vide fls. 17 

e 18 da proposição, em que consta veto total do Governador, baseado no art. 71, § 1.º, II, IV V, e art. 100, VI 

e X, da LODF, o qual foi derrubado integralmente pela CLDF às fls. 22).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2008.00.2.008042-9, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Estevam maia, julgada em 11/11/2008 e publicada no DJ-e de 11/03/2009, página 121.  

- Ementa do Acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 4.146/2008 – VÍCIO FORMAL 

DECORRENTE DA INICIATIVA – PROCEDÊNCIA. 

1. É da essência do regime democrático a separação e independência dos Poderes, não se admitindo a 

usurpação das prerrogativas de um pelo outro. 

2. Estatuído pela Lei Orgânica do Distrito Federal que é da competência exclusiva do Governador a iniciativa 

de lei dispondo sobre criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e 

atribuições das Secretarias de Governo, Órgãos e entidades da administração pública, tem-se por 

inconstitucional a lei oriunda de projeto apresentado por parlamentar. 

3. Ação julgada procedente. Unânime‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal da 

norma por invasão da iniciativa legislativa privativa do Governador do Distrito Federal para as leis que 

disponham sobre criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e 

atribuições dos órgãos e entidades da administração pública (art. 71, § 1.º, IV, da LODF).  

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não. 

 

6) Lei Ordinária n.º 4.161, de 2008 (PL 1.282/2004) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Ordinária n.º 4.161, de 20 de junho de 

2008, que ―Dispõe sobre a realização de licitação na modalidade pregão no âmbito do Distrito Federal‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 1.282, de 2004 (PL 1.282/2004). 
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- Autoria da proposição legislativa: Deputado Leonardo Prudente.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Item prejudicado. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não (vide fl. 15 da 

proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Sim (vide fls. 04 

a 07 da proposição, em que consta parecer escrito da CCJ proferido pelo Deputado Wilson Lima). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fl. 24 

da proposição, em que consta a sanção do governador). 

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2011.00.2.017117-5, Conselho Especial do TJDFT, Relatora 

Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, julgada em 13/03/2012 e publicada no DJ de 28/03/2012, 

página 98/102. 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 4.161/2008. LICITAÇÃO NA 

MODALIDADE PREGÃO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. VÍCIOS DE ORDEM FORMAL E 

MATERIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA.  

É de iniciativa do Governador do Distrito Federal dispor da organização e funcionamento da administração do 

Distrito Federal, razão pela qual a Lei Distrital n. 4.161/2008 padece de inconstitucionalidade formal.  

Outrossim, a possibilidade de legislar sobre licitação na modalidade pregão no âmbito do Distrito Federal, 

prevista na Lei Distrital n. 4.161/2008, infringe os artigos 14 e 17, §1º da Lei Orgânica do Distrito Federal, 

razão pela qual padece de inconstitucionalidade material.  

Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e provida‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal da 

norma, por invadir a iniciativa privativa do governador do Distrito Federal para as leis que disponham sobre a 

organização e o funcionamento da Administração Pública do DF e sobre a criação, estruturação, 

reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e atribuições dos órgãos e entidades da 

administração pública (art. 71, § 1.º, IV, e art. 100, VI e X, ambos da LODF). 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: a 

proposição versava sobre questões específicas em matéria de licitação, sendo que o art. 22, XXVII, da CF/88 

entrega à União apenas a legislação sobre normas gerais nessa matéria. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não.  

 

7) Lei Ordinária n.º 4.300, de 2009 (PL 914/2008) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Ordinária n.º 4.300, de 16 de janeiro de 

2009, que ―Dispõe sobre a reserva de vagas de estágio para os beneficiários dos programas sociais nos órgãos 

e entidades do Poder Público do Distrito Federal‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 914, de 2008 (PL 914/2008). 

- Autoria da proposição legislativa: Deputada Eliana Pedrosa.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Item prejudicado. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 12/12/2008 (vide 

fl. 12 da proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 08 

e 09 da proposição, em que consta parecer oral da CCJ proferido em Plenário pelo Deputado Pedro do Ovo). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fl. 22 

da proposição, em que consta a sanção do governador). 

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2011.00.2.017115-8, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, julgada em 10/07/2012 e publicada no DJ-e de 06/08/2012, 

página 42. 



126 

 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS DISTRITAIS 4.300, DE 16 DE JANEIRO DE 

2009, E 4.387, DE 20 DE AGOSTO DE 2009. RESERVA DE PERCENTUAL DE VAGAS PARA 

ESTÁGIO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS OU EM EMPRESAS A SEREM CONTRATADAS PELO PODER 

PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADAS A ESTUDANTES CARENTES OU 

MENORES EGRESSOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. 

1. É inquestionável que a integração social e profissionalização dos estudantes de baixa renda e dos jovens 

egressos do sistema socioeducativo é louvável; todavia não pode ser materializado com ofensa às normas da 

Lei Orgânica do Distrito Federal, quanto à iniciativa do chefe do Poder Executivo distrital.  

2. As leis impugnadas, de iniciativa parlamentar, padecem de vício porque cuidam de matéria administrativa 

de competência exclusiva do Governador do Distrito Federal. Isso porque a reserva obrigatória de vagas de 

estágio oferecidas por órgãos e entes públicos distritais, bem como pelas empresas que venham a ser 

contratadas para prestar serviço com fornecimento de mão de obra ao Poder Executivo local interfere na 

organização e no funcionamento de tais órgãos e entidades públicas e gera custos para os cofres públicos, em 

ofensa ao princípio constitucional da reserva de administração. 

3. Declarada a inconstitucionalidade, com efeitos erga omnes e ex tunc, das Leis Distritais n. 4.300/2009 e 

4.387/2009, por violação ao disposto no art. 100, incisos VI e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 

Maioria‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal da 

norma, por invadir a iniciativa privativa do governador do Distrito Federal para as leis que disponham sobre 

disponham sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública do DF e sobre criação, 

estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e atribuições dos órgãos e 

entidades da administração pública (art. 71, § 1.º, IV, e art. 100, VI e X, ambos da LODF). 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não.  

 

8) Lei Ordinária n.º 4.387, de 2009 (PL 1.201/2009) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Ordinária n.º 4.387, de 20 de agosto de 

2009, que ―Dispõe sobre a reserva de vagas de estágio para os menores egressos do sistema socioeducativo 

nos contratos de prestação de serviços com fornecimento de mão-de-obra à Administração Pública do Distrito 

Federal, realizados de forma direta ou por licitação‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 1.201, de 2009 (PL 1.201/2009). 

- Autoria da proposição legislativa: Deputado Raimundo Ribeiro.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Item prejudicado. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 30/06/2009 (vide 

fl. 09 da proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 06 

e 07 da proposição, em que consta parecer oral da CCJ proferido em Plenário pelo Deputado Rôney Nemer). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fls. 16 

a 18 da proposição, em que consta a sanção do governador). 

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2011.00.2.017115-8, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, julgada em 10/07/2012 e publicada no DJ-e de 06/08/2012, 

página 42. 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS DISTRITAIS 4.300, DE 16 DE JANEIRO DE 

2009, E 4.387, DE 20 DE AGOSTO DE 2009. RESERVA DE PERCENTUAL DE VAGAS PARA 

ESTÁGIO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS OU EM EMPRESAS A SEREM CONTRATADAS PELO PODER 

PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADAS A ESTUDANTES CARENTES OU 

MENORES EGRESSOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. 

1. É inquestionável que a integração social e profissionalização dos estudantes de baixa renda e dos jovens 

egressos do sistema socioeducativo é louvável; todavia não pode ser materializado com ofensa às normas da 

Lei Orgânica do Distrito Federal, quanto à iniciativa do chefe do Poder Executivo distrital.  
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2. As leis impugnadas, de iniciativa parlamentar, padecem de vício porque cuidam de matéria administrativa 

de competência exclusiva do Governador do Distrito Federal. Isso porque a reserva obrigatória de vagas de 

estágio oferecidas por órgãos e entes públicos distritais, bem como pelas empresas que venham a ser 

contratadas para prestar serviço com fornecimento de mão de obra ao Poder Executivo local interfere na 

organização e no funcionamento de tais órgãos e entidades públicas e gera custos para os cofres públicos, em 

ofensa ao princípio constitucional da reserva de administração. 

3. Declarada a inconstitucionalidade, com efeitos erga omnes e ex tunc, das Leis Distritais n. 4.300/2009 e 

4.387/2009, por violação ao disposto no art. 100, incisos VI e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 

Maioria‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal da 

norma, por invadir a iniciativa privativa do governador do Distrito Federal para as leis que disponham sobre 

disponham sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública do DF e sobre criação, 

estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e atribuições dos órgãos e 

entidades da administração pública (art. 71, § 1.º, IV, e art. 100, VI e X, ambos da LODF). 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não.  

 

9) Lei Ordinária n.º 4.472, de 2010 (PL 637/2007) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Ordinária n.º 4.472, de 26 de maio de 

2010, que ―Dispõe sobre o fornecimento obrigatório de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde do 

Distrito Federal‖.  

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 637, de 2007 (PL 637/2007). 

- Autoria da proposição legislativa: Deputados Chico Leite e Raimundo Ribeiro. 

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Item prejudicado. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não (vide fl. 09 da 

proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 06 

e 07 da proposição, em que consta parecer oral da CCJ proferido em Plenário pelo Deputado Rogério 

Ulysses). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Sim (vide fls. 15 

a 17 da proposição, em que consta veto total do governador baseado nos arts. 15 e 16 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, sendo que o veto foi derrubado integralmente pela CLDF à fl. 23). 

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2010.00.2.011645-0, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Mario-Zam Belmiro, julgada em 12/07/2011 e publicada no DJ-e de 28/07/2011, página 37. 

- Ementa do acórdão: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N.º 4.472, DE 26.5.2010. 

FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO DE MEDICAMENTOS. VÍCIOS DE ORDEM FORMAL E 

MATERIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA. 

1. Na esteira de precedentes deste egrégio Conselho Especial, é da competência privativa do Governador do 

Distrito Federal iniciar o processo legislativo que tenha por escopo norma pertinente às atribuições e 

funcionamento dos órgãos e autoridades da Administração Pública, sendo descabida a iniciativa parlamentar. 

2. A lei impugnada cria novas atribuições para a Secretaria de Saúde, órgão do Distrito Federal, gerando 

despesas sem prévia aprovação orçamentária, invadindo matérias cuja iniciativa de lei é do Governador do 

Distrito Federal, nos termos do artigo 71, § 1º, incisos IV e V, ambos da LODF. 

3. Ao usurpar competência do Chefe do Poder Executivo quanto à iniciativa de leis, foi violado também o art. 

100, incisos VI e X, da LODF, além do art. 53, caput, da mesma lei, este referente à separação de poderes.  

4. Ao permitir a aquisição de medicamento diretamente pelo cidadão, com posterior reembolso, a lei sob 

análise contrariou os princípios da moralidade e da necessidade de licitação.  

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar, com eficácia erga omnes e efeitos 

ex tunc, a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital 4.472/2010, frente aos artigos 100, inc. IV e 

X; art. 71, § 1º, inc. IV e V e art. 53, caput, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 
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- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal da 

norma por invasão da iniciativa legislativa privativa do Governador do Distrito Federal para as leis que 

disponham sobre criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e 

atribuições dos órgãos e entidades da administração pública (art. 71, § 1.º, IV, da LODF). 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não.  

 

10) Lei Ordinária n.º 4.497, de 2010 (PL 1.340/2009) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Ordinária n.º 4.497, de 16 de agosto de 

2010, que ―Dispõe sobre a assistência técnica pública e gratuita para projetos e construção de habitações de 

interesse social e dá outras providências‖.  

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 1.340, de 2009 (PL 1.340/2009). 

- Autoria da proposição legislativa: Deputados Rôney Nemer, Benício Tavares, Leonardo Prudente, Milton 

Barbosa, Benedito Domingos, Bispo Renato, Cláudio Monteiro, Raimundo Ribeiro e Wilson Lima.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Item prejudicado. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não (vide fl. 180 da 

proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 12 

e 13 da proposição e 178 e 179, em que constam pareceres orais da CCJ proferidos em Plenário em 1.º e em 

2.º turnos, respectivamente pelos Deputados Raad Massouh e Wilson Lima). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Sim (vide fls. 197 

a 199 da proposição, em que consta veto total do governador, baseado nos arts. 71, § 1.º, I, e 100, VI e X, e no 

fato de que o projeto não poderia ter criado atribuições e custos para órgãos da Administração Pública), sendo 

que o veto foi derrubado integralmente pela CLDF à fl. 206. 

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2010.00.2.014343-8, Conselho Especial do TJDFT, Relatora 

Desembargadora Sandra De Santis, julgada em 15/02/2011 e publicada no DJ-e de 16/05/2011, página 73. 

- Ementa do acórdão: 

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS DISTRITAIS 3.414/2004 E 4.497/2010 DE 

AUTORIA PARLAMENTAR – ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA PARA PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL – CRIAÇÃO DE NOVAS ATRIBUIÇÕES 

PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL – VÍCIO DE INICIATIVA – PODER 

EXECUTIVO. 

I. As Leis Distritais 3.414/2004 e 4.497/2010, de autoria parlamentar, padecem do vício de 

inconstitucionalidade formal, haja vista ser do Poder Executivo a iniciativa legislativa quanto à prestação de 

assistência técnica gratuita para projetos e construções de habitações de interesse social do Distrito Federal. 

II. Inconstitucionalidade formal declarada‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal da 

norma por invasão da iniciativa legislativa privativa do Governador do Distrito Federal para as leis que 

disponham sobre criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e 

atribuições dos órgãos e entidades da administração pública (art. 71, § 1.º, IV, da LODF). 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não.  

 

- Ofensa à iniciativa legislativa privativa do governador do Distrito Federal em matéria de administração 

dos bens do DF, desafetação de área pública e ocupação e uso do solo de áreas públicas ou particulares 

(arts. 52 da LODF e art. 56 do ADT da LODF) – 8 casos 

 

1) Lei Ordinária n.º 3.980, de 2007 (PL 1.794/2005) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Ordinária n.º 3.980, de 9 de abril de 
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2007, que ―Dispõe sobre a normatização dos condomínios horizontais no Distrito Federal e dá outras 

providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 1.794, de 2005 (PL 1.794/2005). 

- Autoria da proposição legislativa: Deputado Pedro Passos. 

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Item prejudicado. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não (vide fl. 24 da 

proposição).  

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 20 

a 22 da proposição, em que consta parecer oral da CCJ proferido em Plenário pelo Deputado Brunelli). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Sim (vide fls. 44 

e 45 da proposição, em que consta veto total do governador, baseado nos arts. 3.º, XI, 15, V, X e XXI, 52, 

100, VI, da LODF, o qual foi derrubado integralmente pela CLDF à fl. 52).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2007.00.2.004537-5, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Dácio Vieira, julgada em 15/07/2008 e publicada no DJ-e de 28/01/2009, página 46.  

- Ementa do Acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 3.980, DE 

09 DE ABRIL DE 2007. MÉRITO: NORMATIZAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS. 

DISPOSIÇÃO SOBRE OCUPAÇÃO E USO DO SOLO NO DISTRITO FEDERAL. VÍCIO FORMAL 

CONFIGURADO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO 

JULGADA PROCEDENTE‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal da 

norma impugnada, pois, ao estabelecer regras de ocupação do solo em condomínios horizontais regularizados 

ou passíveis de regularização, além de permitir o cerceamento dos lotes e a instalação de portarias de acesso, a 

norma tratou de matéria da iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a saber: ocupação e 

uso do solo, nos termos do art. 100, VI, 321, caput, e 326, caput, da LODF. 

Citou-se diversos precedentes do TJDFT em sentido semelhante ao da norma impugnada (Conselho Especial, 

ADI 20040020088196, Rel. Des. Romão C. Oliveira, DJ 13/09/2007; Conselho Especial, ADI 2004.02.00217-

6, Rel. Des. Lécio Resende, DJ 19/10/2004; Conselho Especial, ADI 20050020098027, Rel. Des. Sérgio 

Bittencourt, DJ 03/04/2007).  

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não. 

 

2) Lei Ordinária n.º 4.226, de 2008 (PL 1.982/2005) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Ordinária n.º 4.226, de 24 de outubro 

de 2008, que ―Dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de banheiros públicos nos logradouros públicos 

do Distrito Federal e dá outras providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 1.982, de 2005 (PL 1.982/2005). 

- Autoria da proposição legislativa: Deputados Wilson Lima e José Edmar.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Item prejudicado. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não (vide fl. 13 da 

proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 10 

e 11 da proposição, em que consta o parecer oral da CCJ proferido em Plenário pelo Deputado Pedro do Ovo). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fls. 21 

e 22 da proposição, em que consta a sanção do governador). 

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2010.00.2.019766-2, Conselho Especial do TJDFT, Relator 
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Desembargador Mário-Zam Belmiro, julgada em 21/06/2011 e publicada no DJ-e de 13/09/2011, página 42. 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL Nº 4.226, DE 24 DE OUTUBRO 

DE 2008. INSTALAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO 

DISTRITO FEDERAL. VÍCIO DE ORDEM FORMAL. INCIATIVA DO CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA. 

1. A Lei em comento desprezou a disciplina contida na Lei Orgânica do Distrito Federal acerca da 

legitimidade para a propositura de leis sobre o tema, incorrendo em vício de iniciativa. 

2. Na esteira de precedentes deste egrégio Conselho Especial, é da competência privativa do Governador do 

Distrito Federal iniciar o processo legislativo que tenha por escopo a criação de normas acerca da 

administração de bens do Distrito Federal, norma pertinente às atribuições e funcionamento dos órgãos e 

autoridades da Administração Pública, sendo descabida a iniciativa parlamentar. 

3. O diploma legal em referência, ao determinar a instalação de banheiros em logradouros públicos, tratou de 

matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, violando, em consequência, dispositivos da 

LODF. 

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar, com eficácia erga omnes e efeitos 

ex tunc, a Lei Distrital nº 4.226, de 24 de outubro de 2008, frente aos artigos 3º, inc. XI, art. 52 e art. 100, inc. 

VI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal da 

norma, por invasão da iniciativa legislativa privativa do Governador do Distrito Federal em matéria de 

administração de bens do DF, uso e ocupação do solo, em desrespeito aos arts. 52 e 100, VI, todos da LODF. 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos nos pareceres orais proferidos em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não.  

 

3) Lei Ordinária n.º 4.522, de 2010 (PL 1.305/2009) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: arts. 11 a 15 da Lei Ordinária n.º 4.522, de 08 de 

dezembro de 2010, que ―Dispõe sobre a regularização das empresas instaladas nas Quadras Externas – QE 38, 

40 e 42 do Guará II e na Quadra de Oficinas – QOF da Candangolândia e dá outras providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 1.305, de 2009 (PL 1.305/2009). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Sim (vide fls. 17 a 26 da proposição). 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não (vide fl. 39 da 

proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 36 

e 37 da proposição, em que consta parecer oral da CCJ proferido em Plenário pelo Deputado Raad Massouh). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Sim (vide fls. 62 

e 63 da proposição, em que consta veto total do Governador, baseado no fato de que a lei, como aprovada, 

concedia tratamento diferenciado entre as empresas instaladas nas quadras externas da QE 38, 40 e 42 do 

Guará IIe nas quadras de oficinas (QOF) da Candangolândia, em detrimento de todas as demais empresas, 

bem como ofendia a Lei Federal n.º 8.666/93 – Lei de Licitações), sendo que o veto foi derrubado 

integralmente pela CLDF às fls. 70. 

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Sim, tendo a minuta indicado a inadmissibilidade da 

proposição, pelo desrespeito ao princípio da igualdade, previsto no art. 5.º da CF/88. Não obstante, a minuta 

de parecer foi elaborada em momento anterior ao do oferecimento das emendas parlamentares que 

provocaram a inconstitucionalidade formal dos dispositivos invalidados.  

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Não, tendo em vista que o 

parecer da CCJ proferido oralmente em Plenário concluiu pela admissibilidade da proposição.  

- Referências da decisão judicial: ADI 2010.00.2.021172-8, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador José Divino de Oliveira, julgada em 23/08/2011 e publicada no DJ-e de 04/11/2011, página 

47. 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 11, 12, 13, 14 E 15 DA LEI DISTRITAL 

4.522/2010. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER 

EXECUTIVO. EMENDA PARLAMENTAR. LIMITES LEGAIS. AUMENTO DE DESPESAS.  
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I – O poder de emenda parlamentar visa estabelecer a possibilidade de o Poder Legislativo, casa dos 

representantes do povo, contribuir na elaboração das normas.  

II – A emenda parlamentar deve guardar pertinência temática com a propositura original, não se admitindo 

que extrapolem seus limites ou que estabeleçam ordenamento em sentido adverso da intenção do detentor da 

iniciativa, violando a harmonia e a simetria da norma proposta, sob pena de tornar inócuas as reservas 

legislativas previstas na Constituição Federal e na Lei Orgânica. 

III – No caso, os dispositivos legais acrescidos ao Projeto de Lei, por força de emendas parlamentares, 

estabeleceram um novo regime legal para os bens públicos do PRÓ-DF II, criando isenções e obrigações 

sobre patrimônio público de administração exclusiva do Poder Executivo e gerando aumento de despesa. 

IV – Caracterizada a exorbitância do poder de emenda parlamentar, tendo em vista que os indigitados 

dispositivos invadiram a competência privativa e estabeleceram ordenamento em sentido diverso, impõe-se a 

declaração de sua inconstitucionalidade formal.  

V – Ausente relevante questão social ou de segurança jurídica, não há que se limitar os efeitos e a eficácia da 

declaração de inconstitucionalidade.  

VI – Julgou-se procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 11, 12, 13, 14 e 15 da Lei 

Distrital 4.522, de 08 de dezembro de 2010, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal dos 

dispositivos legais, inseridos por emenda parlamentar em projeto de iniciativa legislativa privativa do 

Governador do Distrito Federal, que aumentou a despesa prevista no projeto original, em ofensa ao art. 72, I, 

da LODF; sem pertinência temática com a matéria do projeto original; e que tratou de matéria de iniciativa 

privativa do Poder Executivo, a saber: administração dos bens do DF, em desrespeito aos arts. 52 e 100, VI, 

da LODF. 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim.  

 

4) Lei Complementar n.º 774, de 2008 (PLC 82/2008) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Complementar n.º 774, de 29 de julho 

de 2008, que ―Desafeta áreas, dispõe sobre a ocupação dos espaços intersticiais das quadras residenciais de 

Taguatinga – RA III e dá outras providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei Complementar n.º 82, de 2008 (PLC 82/2008). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo. 

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Sim (vide fls. 05 e 07 da proposição). 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 25/06/2008 (vide 

fl. 16 da proposição).  

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 11 

a 13 da proposição, em que consta parecer oral da CCJ proferido em Plenário pela Deputada Eurides Brito). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fls. 24 

e 26 da proposição, em que consta a sanção do governador).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2009.00.2.013706-6 e ADI 2009.00.2.013551-6, Conselho Especial do 

TJDFT, Relator Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, julgadas em 02/02/2010 e publicadas no DJ-e 

de 22/04/2010, página 45. 

- Ementa do Acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 774/2008. ART. 111, IV, 

DA LEI COMPLEMENTAR N. 90/98 (PLANO DIRETOR DE TAGUATINGA). COMPETÊNCIA DO 

TJDFT. DESAFETAÇÃO DE ÁREAS INTERSTICIAIS DAS QUADRAS RESIDENCIAS DE 

TAGUATINGA PARA A CRIAÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS DESTINADAS AOS 

INTEGRANTES DA PMDF E DO CBMDF. “BECOS”. PROJETO DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO 

GOVERNADOR DO DF MODIFICADO POR EMENDA PARLAMENTAR. 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI COMPLEMENTAR N. 774/2008. 

1. Compete ao TJDFT processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade que tenha por objeto lei ou ato 

normativo do DF em face de sua Lei Orgânica.  

2. Estando o planejamento urbano inserto no núcleo temático da Administração, é incompatível com a Lei 
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Orgânica do Distrito Federal a regra legal oriunda de emenda parlamentar aditiva a projeto de lei de iniciativa 

exclusiva do Governador do DF. Precedentes do TJDFT e do STF‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal da 

norma, tendo em vista que o projeto original de iniciativa do Poder Executivo recebeu emenda parlamentar 

que exorbitou dos seus limites, ao dispor sobre matéria de iniciativa legislativa privativa do Poder Executivo, 

a saber: administração de bens do Distrito Federal (Art. 52 c/c Art. 100, VI, da LODF) e desafetação de área 

pública (Art. 56, ADT da LODF).  

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim.  

 

5) Lei Complementar n.º 775, de 2008 (PLC 78/2008)  

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Complementar n.º 775, de 29 de julho 

de 2008, que ―Desafeta áreas e dispõe sobre a ocupação dos espaços intersticiais das quadras residenciais de 

Ceilândia – RA IX, em atendimento ao que determina o seu Plano Diretor Local‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei Complementar n.º 78, de 2008 (PLC 78/2008). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo. 

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Sim (vide fls. 05 e 07 da proposição). 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 25/06/2008 (vide 

fl. 16 da proposição).  

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 11 

a 13 da proposição, em que consta parecer oral da CCJ proferido em Plenário pela Deputada Eurides Brito). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fls. 26 

e 29 da proposição, em que consta a sanção do governador).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2009.00.2.013686-7, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Edson Alfredo Smaniotto, julgada em 26/01/2010 e publicada no DJ-e de 03/03/2010, p. 62. 

- Ementa do Acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº. 775, DE 29 

DE JULHO DE 2008. DESAFETAÇÃO DE ÁREAS INTERSTICIAIS DAS QUADRAS RESIDENCIAIS 

DE CEILÂNDIA – RA IX. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA PARLAMENTAR. 

OFENSA À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.  

1. Incide em vício formal a emenda parlamentar no projeto do Poder Executivo que exorbita a competência 

privativa do Governador do Distrito Federal. Precedentes desta Corte. 

2. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e provida‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal da 

norma, tendo em vista que o projeto original de iniciativa do Poder Executivo recebeu emenda parlamentar 

que exorbitou dos seus limites, ao dispor sobre matéria de iniciativa legislativa privativa do Poder Executivo, 

a saber: administração de bens do Distrito Federal (Art. 52 c/c Art. 100, VI, da LODF) e desafetação de área 

pública (Art. 56, ADT da LODF).  

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: iniciativa 

do PLC 79/2008 do governador do DF para matéria que é de sua iniciativa legislativa privativa. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim.  

 

6) Lei Complementar n.º 780, de 2008 (PLC 79/2008)   

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Complementar n.º 780, de 02 de 

setembro de 2008, que ―Desafeta áreas, dispõe sobre a ocupação dos espaços intersticiais das quadras 

residenciais do Gama – RA II e dá outras providências‖.  

- Proposição legislativa: Projeto de Lei Complementar n.º 79, de 2008 (PLC 79/2008).  

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo. 

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 
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proposição legislativa por emenda parlamentar? Sim (vide fls. 06 a 10 e 21 a 24 da proposição). 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 26/06/2008 (vide 

fl. 31 da proposição).  

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 18 

e 19 e 28 a 30 da proposição, em que constam pareceres orais da CCJ proferidos em Plenário, em 1.º e em 2.º 

turnos, pela Deputada Eurides Brito). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fls. 55 

e 58 da proposição, em que consta a sanção do governador).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2009.00.2.004905-6, Conselho Especial do TJDFT, relator designado 

Desembargador Otávio Augusto, julgada em 24/11/2009 e publicada no DJ-e de 01/03/2010, p. 33. 

- Ementa do Acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 105, IV, DA LEI COMPLEMENTAR 

DISTRITAL Nº 728/06 (PLANO DIRETOR LOCAL DO GAMA). CRIAÇÃO DE UNIDADES 

IMOBILIÁRIAS DESTINADAS A POLICIAIS CIVIS E MILITARES, BOMBEIROS MILITARES E 

SERVIDORES DO DETRAN/DF. DESAFETAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. ESPAÇOS INTERSTICIAIS. 

(BECOS) NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 

VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 52 E 100, IV, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. VÍCIO DE 

INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL IMPUGNADA E 

INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 780/08, QUE 

DESAFETOU AS ÁREAS E DISPÔS SOBRE A OCUPAÇÃO DOS ALUDIDOS ESPAÇOS 

INTERSTICIAIS. 

- Nos termos do art. 52 da Lei Orgânica do Distrito Federal, cabe ao Poder Executivo dispor sobre os bens 

públicos do Distrito Federal, sendo que qualquer iniciativa tendente a eventual alienação desses bens incumbe, 

específica e privativamente, ao Governador do Distrito Federal, nos termos do art. 100, IV, da Lei Orgânica 

local, pois a essa digna autoridade administrativa é que se permite iniciar o processo legislativo respectivo. 

- Imperiosa a declaração de inconstitucionalidade da norma contida no art. 105, IV, da Lei Complementar 

Distrital nº 728, de 18 de agosto de 2006, instituidora do Plano Diretor Local do Gama, que previa a criação 

de unidades imobiliárias destinadas a policiais civis e militares, bombeiros militares e servidores do 

DETRAN/DF e implantação de salões comunitários nos espaços intersticiais existentes entre os conjuntos de 

lotes daquela região administrativa – os denominados becos do Gama –, porquanto editada por iniciativa 

parlamentar, malferindo os retrocitados artigos da Carta Distrital.  

- Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade formal do mencionado texto legal, tal se projeta 

inequivocamente, por extensão e por arrastamento, no contexto da Lei Complementar nº 780, de 02 de 

setembro de 2008, que, não obstante de autoria do Poder Executivo, veio determinar a desafetação dessas 

áreas, assim como a ocupação dos espaços intersticiais das quadras residenciais do Gama, dando vazão ao que 

inconstitucionalmente determinava a Lei Complementar n.º 728, de 2006, referente à aprovação do plano 

diretor local daquela região administrativa. 

- Procedentes as presentes ações diretas de inconstitucionalidade para se declarar a inconstitucionalidade da 

Lei Complementar nº 728, de 18 de agosto de 2006, no que tange à inclusão do inciso IV do art. 105, de sua 

redação, e por via de arrastamento a Lei Complementar nº 780, de 02 de setembro de 2008, que desafetou 

áreas e dispôs sobre ocupações dos espaços intersticiais daquela região administrativa, com efeitos ex tunc e 

eficácia erga omnes, ficam afastadas definitivamente a eficácia e a vigência das normas atacadas. 

- Ação julgada procedente com eficácia erga omnes e efeito ex tunc. Maioria‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal da 

norma, de iniciativa do Poder Executivo, que complementa outra (art. 105, IV, da Lei Complementar n.º 

728/06), a qual, por sua vez, foi inserida em projeto de iniciativa do Governador do Distrito Federal por força 

de emenda parlamentar que indevidamente dispôs sobre matérias de iniciativa legislativa privativa do Poder 

Executivo, a saber: administração dos bens do DF, desafetação de área pública e o uso dessas áreas (arts. 52 

da LODF e art. 56 do ADT da LODF). 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: iniciativa 

do PLC 79/2008 do governador do DF para matéria que é de sua iniciativa legislativa privativa. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim.  
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7) Lei Complementar n.º 788, de 2008 (PLC 95/2008) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Complementar n.º 788, de 02 de 

dezembro de 2008, que ―Dispõe sobre a desafetação e a ocupação dos espaços intersticiais das quadras 

residenciais de Brazlândia – RA IV e dá outras providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei Complementar n.º 95, de 2008 (PLC 95/2008). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo. 

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Sim (vide fls. 08 a 10 da proposição). 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não (vide fl. 19 da 

proposição).  

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 12 

a 15 da proposição, em que consta parecer oral da CCJ proferido em Plenário pela Deputada Eurides Brito). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fls. 29 

e 31 da proposição, em que consta a sanção do governador).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2009.00.2.013564-6, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Cruz Macedo, julgada em 27/04/2010 e publicada no DJ-e de 14/06/2010, página 79.  

- Ementa do Acórdão:  

―CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

COMPLEMENTAR DISTRITAL N.º 788, DE 02/12/2008. DESAFETAÇÃO DE ÁREAS INTERSTICIAIS 

DAS QUADRAS RESIDENCIAIS DE BRAZLÂNDIA-DF (RA IV). INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL. EMENDA PARLAMENTAR. OFENSA À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E AOS 

PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.  

1. Reconhece-se o vício formal de inconstitucionalidade apontado na Lei Complementar distrital nº 788, de 02 

de dezembro de 2008, que, ao dispor sobre a desafetação e a ocupação dos espaços intersticiais das quadras 

residenciais de Brazlândia-DF – Região Administrativa IV, não observou a legitimidade para a propositura de 

leis que versem sobre a administração de áreas públicas e sobre o uso e a ocupação do solo no Distrito 

Federal, que é privativa do Chefe do Poder Executivo local. Precedentes desta Corte. 

2. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal da 

norma, tendo em vista que o projeto original de iniciativa do Poder Executivo recebeu emenda parlamentar 

que exorbitou dos seus limites, ao dispor sobre matéria de iniciativa legislativa privativa do Poder Executivo, 

a saber: administração de bens do Distrito Federal (Art. 52 c/c Art. 100, VI, da LODF) e desafetação de área 

pública (Art. 56, ADT da LODF) e desafetação de área pública.  

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim.  

 

8) Lei Complementar n.º 815, de 2009 (PLC 118/2009) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Complementar n.º 815, de 18 de 

setembro de 2009, que ―A l t e r a  a  L e i  C o m p l e m e n t a r  n º  7 3 3 ,  d e  1 3  d e  d e z e m b r o  d e  

2 0 0 6 ,  q u e  d i s p õ e  s o b r e  o  P l a n o  D i r e t o r  L o c a l  –  P D L  d a  R e g i ã o  A d m i n i s t r a t i v a  

d o  G u a r á  –  R A  X ‖ .  

- Proposição legislativa: Projeto de Lei Complementar n.º 118, de 2008 (PLC 118/2009). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo. 

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Não. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não (vide fl. 104 da 

proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 

101 e 102 da proposição, em que consta parecer oral da CCJ proferido em Plenário pelo Deputado Raad 

Massouh). 
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- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fls. 111 

e 113 da proposição, em que consta a sanção do governador).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2010.00.2.007279-2, Conselho Especial do TJDFT, relator designado 

Desembargador José Divino de Oliveira, julgada em 06/12/2011 e publicada no DJ-e de 01/03/2012, página 

51. 

- Ementa do acórdão: 

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. 

REJEIÇÃO. LC N° 733/2006 E 815/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INICIATIVA 

PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. EMENDA PARLAMENTAR. LIMITES LEGAIS. AUMENTO 

DE DESPESAS. EFEITOS. EFICÁCIA. MODULAÇÃO. 

I – A petição inicial impugna o texto legal em sua integralidade, apontando os dispositivos legais que teriam 

sido violados, daí porque não procede a preliminar de inépcia.  

II – O poder de emenda parlamentar visa estabelecer a possibilidade de o Poder Legislativo, Casa dos 

representantes do povo, contribuir na elaboração das normas.  

III – A emenda parlamentar deve guardar pertinência temática com o projeto original, não se admitindo que 

extrapolem seus limites ou que estabeleçam ordenamento em sentido adverso da intenção do detentor da 

iniciativa, violando a harmonia e a simetria da norma proposta, sob pena de tornar inócuas as reservas 

legislativas previstas na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. 

IV – Os dispositivos legais acrescidos ao Projeto de Lei, que resultou na Lei Complementar nº 733/2006, são 

manifestamente inconstitucionais, pois resultam de emendas parlamentares que veiculam matérias de 

competência exclusiva do Governador para deflagrar o processo legislativo, ou implicam em aumento da 

despesa em projeto de iniciativa privativa do Poder Executivo. 

V – Os efeitos e a eficácia da declaração de inconstitucionalidade devem ser modulados, por relevante questão 

social e segurança jurídica. 

VI – Preliminar rejeitada. Julgou-se parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade 

formal dos art. 10, parágrafo único, XIV, 12, §§ 4º e 5º, 15, III, IV, V, VI, ‗a‘, VII e VIII, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, 19, 

I, ‗a‘, III, in fine, ‗b‘, IV e VI, in fine, 23, II, ‗a‘, ‗b‘, ‗c‘ e ‗d‘, 26, I, II, III, IV, V, VI e VII, 27, I, ‗a‘ e ‗b‘, II, 

‗a‘, ‗b‘, ‗c‘ e ‗d‘, III, ‗a‘ e ‗c‘, IV, ‗a‘, ‗b‘, ‗c‘, ‗d‘, ‗e‘, e ‗f‘, V, ‗a‘, ‗b‘ e ‗c‘, VI, ‗a‘, ‗b‘, ‗c‘ e ‗d‘, VII, ‗c‘, 

VIII, ‗a‘, ‗b‘ e ‗c‘, IX, ‗b‘, X, ‗a‘, ‗b‘ e ‗c‘, XII, ‗a‘, ‗b‘ e ‗c‘, XIII, ‗a‘, XVI, ‗a‘, ‗b‘, ‗c‘ e ‗d‘, XVII, ‗c‘, ‗d‘, 

‗e‘ e ‗f‘, XVIII, parte final, e ‗b‘, XIX, XX, ‗a‘ e ‗b‘, e §§ 2º e 3º, 30, 36, 93, 95, 96 e 97, todos da Lei 

Complementar nº 733/2006, alterada pela Lei Complementar nº 815/2009‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal da 

norma, de iniciativa privativa do Poder Executivo, que altera outra também de iniciativa privativa do Poder 

Executivo (Lei Complementar n.º 733/06), a qual, por sua vez, recebeu diversas emendas parlamentares que 

indevidamente aumentaram despesa (em desrespeito ao art. 72, I, da LODF) e dispuseram sobre matéria de 

iniciativa legislativa privativa do Poder Executivo, a saber: administração de bens do Distrito Federal (Art. 52 

c/c Art. 100, VI, da LODF) e desafetação de área pública (Art. 56, ADT da LODF).   

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não.  

 

- Ofensa à iniciativa legislativa privativa do governador do Distrito Federal em matéria de regime jurídico 

dos servidores públicos (art. 71, § 1.º, II, da LODF) – 5 casos 

 

1) Lei Ordinária n.º 3.939, de 2007 (PL 2.326/2006) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: arts. 20, 36 a 42, 48 e 49 da Lei Ordinária n.º 3.939, 

de 2 de janeiro de 2007, que ―Institui o Estatuto do Portador de Necessidades Especiais e dá outras 

providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 2.326, de 2006 (PL 2.326/2006). 

- Autoria da proposição legislativa: Deputado Wilson Lima 

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Item prejudicado. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não (vide fl. 31 da 

proposição).  
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- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 28 

e 29 da proposição, em que consta parecer oral da CCJ proferido em Plenário pelo Deputado Chico Vigilante). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fl. 107 

da proposição, em que consta a sanção do governador).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2007.00.2.0082418-1, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Natanael Caetano, julgada em 02/10/2007 e publicada no DJ-e de 18/02/2008, página 781. 

- Ementa do Acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 20, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48 E 49 DA 

LEI DISTRITAL Nº 3.939, DE 2 DE JANEIRO DE 2007. PROJETO DE AUTORIA PARLAMENTAR. 

COLIDÊNCIA COM A LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. RESERVA DE INICIATIVA. VÍCIO 

FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO 

DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSITURA DE LEIS QUE BAIXEM NORMAS SOBRE REGRAS 

DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS, CRIAÇÃO DE NOVAS 

ATRIBUIÇÕES E REESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃOS JUNTO ÀS SECRETARIAS DO GOVERNO.  

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 53, 71, § 1º, INCISO II E IV e 100, INCISOS VI E X, AMBOS DA LEI 

ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL.  

O Poder Legislativo não pode tomar a iniciativa de elaborar leis para baixar normas sobre regras de concurso 

público para provimento de cargos públicos, sobre criação de novas atribuições e reestruturação de órgãos da 

Administração Pública. Nesta seara, a iniciativa de leis é exclusiva do Governador do Distrito Federal, de 

forma que, sendo de iniciativa parlamentar os dispositivos da Lei Distrital nº 3.939, de 2 de janeiro de 2007 – 

artigos 20, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 48 e 49 –, nesta ação impugnados, a Câmara Legislativa do Distrito 

Federal foi além de sua competência, por não só instituir normas de proteção e integração de pessoas 

portadoras de deficiência, de acordo com a autorização dada pelo artigo 58, inciso IV da Lei Orgânica do DF,  

mas interferir na organização e no funcionamento das Secretarias de Governo, invadindo competências que o 

mesmo diploma legal outorgou taxativamente ao Governador do Distrito Federal, com absoluta exclusividade.  

In casu, os artigos de lei ora atacados na presente ação direta de inconstitucionalidade criam órgãos no âmbito 

da Administração Pública do DF, bem como criam novas atribuições e adentram na seara das regras de 

concursos públicos para o ingresso aos cargos da Administração Pública do DF. A disposição sobre tais 

matérias de iniciativa parlamentar implica a interferência na organização e estruturação no âmbito da 

Administração Pública que é da competência exclusiva do Governador do DF, restando sem amparo legal a 

iniciativa parlamentar de dispor sobre matérias tais, a evidenciar o apontado vício formal de 

inconstitucionalidade por ofensa aos princípios da iniciativa legislativa e da separação dos poderes. 

Demonstrada, portanto, a existência de vício formal, diante da ofensa ao princípio da iniciativa do processo 

legislativo e da separação dos poderes, impõe-se proclamar a inconstitucionalidade dos artigos 20, 36, 37, 38, 

39, 40, 41,42, 48 e 49 da Lei Distrital nº 3.939, de 2 de janeiro de 2007, com efeitos  ex tunc e eficácia erga 

omnes‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal dos 

dispositivos impugnados pela invasão da iniciativa legislativa privativa do Governador do Distrito Federal 

para as leis que disponham sobre criação de novas atribuições dos órgãos e entidades da administração pública 

(art. 71, § 1.º, IV, da LODF), bem como sobre servidores públicos do DF e seu regime jurídico, mais 

precisamente regras sobre concursos públicos (art. 71, § 1.º, II, da LODF). 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não. 

 

2) Lei Ordinária n.º 3.964, de 2007 (PL 2.397/2006) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Ordinária n.º 3.964, de 27 de fevereiro 

de 2007, que ―Estabelece normas, no âmbito do Distrito Federal, para a realização de concursos públicos e dá 

outras providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 2.397, de 2006 (PL 2.397/2006). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo. 

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Sim (vide fls. 04 a 16 da proposição). 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 
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aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 26/06/2006 (vide 

fl. 29 da proposição).  

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 25 

a 27 da proposição, em que consta parecer oral da CCJ proferido em Plenário pelo Deputado Pedro Passos). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Sim (vide fls. 68 

e 69 da proposição, em que consta veto total do governador, baseado no art. 71, § 1.º, II, da LODF, o qual foi 

derrubado integralmente pela CLDF à fl. 78).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2007.00.2.010211-4, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Estevam Maia, julgada em 11/03/2008 e publicada no DJ-e de 14/04/2008, página 57.  

- Ementa do Acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI DISTRITAL 3.964/2007 – PROJETO DE 

INICIATIVA DO GOVERNADOR – MODIFICAÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO – VÍCIO FORMAL 

CARACTERIZADO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 

1. Dispondo a Lei Orgânica do Distrito Federal que a lei versando sobre provimento de cargos é de iniciativa 

privativa do Chefe do Poder Executivo, não pode o projeto ser alterado pelos parlamentares, tanto mais 

quando a modificação o modifica por completo e lei anterior, que dispunha sobre a mesma matéria, foi 

julgada inconstitucional. No Estado Democrático de Direito, impõe-se observar o princípio da independência 

dos Poderes. 

2. Ação julgada procedente. Unânime‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal da 

norma por invasão da iniciativa legislativa privativa do Governador do Distrito Federal para as leis que 

disponham sobre servidores públicos e provimento dos cargos (art. 71, § 1.º, II, da LODF), tendo em vista 

que, apesar de o projeto original ter sido de iniciativa do Poder Executivo, com quatro artigos, a CLDF o 

aprovou com trinta e oito na forma de um substitutivo dos parlamentares, desvirtuando integralmente a 

proposta inicial, no intuito de ver aprovada norma de conteúdo idêntico ao da Lei Distrital n.º 3.697/2005, já 

declarada formalmente inconstitucional pelo TJDFT na ADI 2005.00.2.011775-0. 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não. 

 

3) Lei Ordinária n.º 4.291, de 2008 (PL 1.050/2008) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: arts. 4.º, 5.º e 6.º da Lei Ordinária n.º 4.291, de 26 de 

dezembro de 2008, que ―Concede remissão do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – 

IPTU e da Taxa de Limpeza Pública – TLP aos contribuintes que especifica e dá outras providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 1.050, de 2008 (PL 1.050/2008). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo. 

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Sim (vide fls. 10 a 12 da proposição). 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 12/12/2008 (vide 

fl. 32 da proposição).  

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 28 

a 30 da proposição, em que consta parecer oral da CCJ proferido em Plenário pelo Deputado Milton Barbosa). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fl. 48 

da proposição em que consta a sanção do governador).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2009.00.2.011277-3, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Otávio Augusto, julgada em 23/02/2010 e publicada no DJ-e de 07/07/2010, página 39.  

- Ementa do Acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 4°, 5° E 6° DA LEI DISTRITAL N. 4.291, 

DE 26/12/2008. LEI QUE DISPÕE SOBRE REMISSÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 

PREDIAL E TERRITORIAL E DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – IPTU/TLP. EMENDA 
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PARLAMENTAR. POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA PERTINÊNCIA À MATÉRIA DA 

PROPOSIÇÃO E NÃO ACARRETE AUMENTO DE DESPESA. ARTIGOS IMPUGNADOS QUE 

CONCEDEM REMISSÃO E ANISTIA DE DÉBITOS DE SERVIDORES DOS PODERES DO DISTRITO 

FEDERAL. INICIATIVA LEGISLATIVA RESERVADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 

OFENSA AOS ARTS. 19, CAPUT, 53, 71, § 1°, INCISO II, e 100, INCISO X, TODOS DA LEI 

ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL.  

- Incidem em vício de inconstitucionalidade formal os artigos impugnados que resultaram de 

emenda de iniciativa parlamentar tendo em vista a competência privativa do Governador do Distrito 

Federal acerca da iniciativa de leis que disponham sobre servidores públicos. 

- A reserva de iniciativa a outro Poder não implica vedação de emenda de origem parlamentar, 

desde que pertinente à matéria de proposição e não acarrete aumento de despesa. 
- Ação julgada procedente. Maioria‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal dos 

dispositivos legais, inseridos por emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa do Governador do 

Distrito Federal, sem pertinência temática com a matéria do projeto original e que invade matéria de iniciativa 

legislativa privativa do Poder Executivo no que tange a servidores públicos do DF e seu regime jurídico, mais 

precisamente anistia de débitos administrativos dos servidores (art. 71, § 1.º, II, da LODF).   

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim.  

 

4) Lei Ordinária n.º 4.470, de 2010 (PL 1.550/2010) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: arts. 37, § 2.º, 41, 42, 43, 44 e 45 da Lei Ordinária n.º 

4.470, de 31 de março de 2010, que ―Reajusta as tabelas de vencimento das carreiras que menciona e dá 

outras providências‖.  

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 1.550, de 2010 (PL 1.550/2010). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Sim (vide fls. 112 a 125 da proposição). 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não, mas a proposição foi 

aprovada em um dia, da autuação até a aprovação final (vide fls. 1 e 139 da proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 

106 e 107 e 136 a 138 da proposição, em que constam os pareceres orais da CCJ proferidos em Plenário, no 

1.º e no 2.º turnos, respectivamente pelos Deputados Eurides Brito e Raad Massouh). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Sim, em parte 

(vide fls. 213 a 216 da proposição), em relação aos arts. 37, § 2.º, 41, 43 e 45 da proposição, com base no art. 

71, § 1.º, II, da LODF, sendo que o veto foi derrubado pela CLDF (fl. 259 e 263). 

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2010.00.2.019764-5, Conselho Especial do TJDFT, Relatora 

Desembargadora Carmelita Brasil, julgada em 02/08/2011 e publicada no DJ-e de 09/01/2012, página 27. 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N.º 4.470/2010. EMENDAS 

PARLAMENTARES. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES. INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INVASÃO DE COMPETÊNCIAS 

LEGIFERANTES. 

As emendas parlamentares ao projeto que redundou na Lei nº. 4.470/2010, ao acrescentarem os artigos 37, 

§2º, 41, 42, 43, 44 e 45, estendendo direito ao recebimento de uma gratificação a outras categorias de 

servidores públicos distritais, alterando o requisito para a investidura em determinado cargo público, 

antecipando reajustes, autorizando cessão de servidores, entre outros temas afetos ao regime jurídico de 

servidores públicos, padecem de vício de inconstitucionalidade formal, seja em razão do aumento de despesas 

decorrente da extensão de benefícios, seja pela falta de pertinência temática à proposição original, ou ainda 

pela invasão à iniciativa de leis de competência privativa do Governador‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal do 
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dispositivo legal, inserido por emenda parlamentar em projeto de iniciativa legislativa privativa do 

Governador do Distrito Federal, sem pertinência temática com a matéria do projeto original; que tratou de 

servidores públicos e seu regime jurídico, matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo, nos termos do 

art. 71, § 1.º, II, da LODF; e que aumentou a despesa prevista no projeto original, em ofensa ao art. 72, I, da 

LODF.  

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos nos pareceres orais proferidos em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não.  

 

5) Lei Ordinária n.º 4.516, de 2010 (PL 1.643/2010) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: arts. 12 e 13 da Lei Ordinária n.º 4.516, de 25 de 

outubro de 2010, que ―Cria a Carreira de Apoio à Assistência Judiciária no Quadro de Pessoal do Distrito 

Federal‖.  

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 1.643, de 2010 (PL 1.643/2010). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Sim (vide fls. 10, 11 e 14 da proposição). 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não, mas a proposição foi 

aprovada em cinco dias, da autuação até a aprovação final (vide fls. 1 e 25 da proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 22 

e 23 da proposição, em que consta o parecer oral da CCJ proferido em Plenário pelo Deputado Raimundo 

Ribeiro). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fl. 64 

da proposição, em que consta a sanção do governador). 

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2010.00.2.017190-5, Conselho Especial do TJDFT, Relatora 

Desembargadora Vera Andrighi, julgada em 09/08/2011 e publicada no DJ-e de 06/08/2012, página 41. 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 4.516/10. VÍCIO FORMAL E 

MATERIAL.   

I – Padece de inconstitucionalidade formal os arts. 12 e 13 da Lei Distrital 4.516/10, visto que, embora o 

projeto original seja de iniciativa do Governador do Distrito Federal, referidos artigos, inseridos por emenda 

parlamentar, disciplinaram sobre servidores públicos e provimento de cargos, inclusive com aumento de 

despesa. Arts. 71, § 1.º, inc. II, e 72 da LODF.  

II – O art. 12 da Lei Distrital 4.516/10 também padece de inconstitucionalidade material, pois previu a 

transposição de servidores e empregados públicos, sem o necessário concurso público, para cargos diversos 

dos quais foram aprovados e investidos em serviço público. Afronta ao art. 19, inc. II, da LODF.  

III – Declarada a inconstitucionalidade formal e material do art. 12, seus parágrafos e incisos, e formal do art. 

13, ambos da Lei Distrital 4.516/10, em face dos arts. 19, inc. II, 71, §1º, inc. II e 72, todos da Lei Orgânica 

do Distrito Federal, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal do 

dispositivo legal, inserido por emenda parlamentar em projeto de iniciativa legislativa privativa do 

Governador do Distrito Federal, que tratou de servidores públicos e de provimento de cargos públicos, matéria 

de iniciativa privativa do Poder Executivo, nos termos do art. 71, § 1.º, II, da LODF e que aumentou a despesa 

prevista no projeto original, em ofensa ao art. 72, I, da LODF. O art. 12 da lei impugnada ainda possui 

inconstitucionalidade material, ao prever a transposição de servidores e empregados públicos, em desrespeito 

ao princípio do concurso público e ao art. 19, II, da LODF.  

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim.  
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- Dispositivo legal oriundo de emenda parlamentar em matéria de iniciativa legislativa privativa do 

governador do DF (a saber: servidor público), com aumento da despesa prevista no projeto original (art. 

72, I, da LODF) ou sem o requisito da pertinência temática – 3 casos 

 

1) Lei Complementar n.º 751, de 2007 (PLC 31/2007) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: Art. 16 da Lei Complementar n.º 751, de 28 de 

dezembro de 2007, que ―Cria o Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do 

Distrito Federal – FUNPCDF e dá outras providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei Complementar n.º 31, de 2007 (PLC 31/2007). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo. 

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Sim (vide fls. 13 e 14 da proposição).  

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 14/12/2007 (vide 

fl. 62 da proposição).  

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 41 

a 43 e 55 a 57 da proposição, em que constam pareceres orais da CCJ, proferidos em Plenário, em 1.º e em 2.º 

turnos, respectivamente pelos Deputados Aylton Gomes e Eurides Brito). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Sim (vide fls. 83 

a 86 da proposição, em que consta veto parcial do Governador ao art. 16 da proposição, baseado no art. 63, I, 

da CF/88, e no fato de que a emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa privativa do governador deve 

obedecer ao requisito da pertinência temática com o objeto da proposição original – STF, ADI 3.114/SP), 

sendo que o veto foi derrubado pela CLDF à fl. 97.  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2008.00.2.006247-5, Conselho Especial do TJDFT, Relatora 

Desembargadora Carmelita Brasil, julgada em 16/06/2009 e publicada no DJ-e de 23/09/2009, página 91.  

- Ementa do Acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 16 DA LEI COMPLEMENTAR 

DISTRITAL N.º 751, DE 29.09.1991. ANISTIA DE DÉBITOS DE SERVIDORES E MEMBROS DA 

CÂMARA LEGISLATIVA DO DF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE 

PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DIPLOMA LEGISLATIVO CRIANDO O FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA DICIL DO DF – FUNPCDF. 

Na esteira dos precedentes desta e. Corte de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal, são 

inconstitucionais as disposições inseridas pelo Poder Legislativo que não guardem relação lógica com a 

matéria tratada no projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo. 

In casu, afigura-se inconstitucional o artigo 16 da Lei distrital nº. 751/91, que anistia os débitos de servidores, 

ex-servidores, membros e ex-membro da Câmara Legislativa do DF em decorrência da aplicação da 

Resolução nº. 32/91, porquanto inserido em projeto de lei criando o Fundo de Modernização, Manutenção e 

Reequipamento da Polícia Civil do DF – FUNPCDF‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal do 

dispositivo legal, inserido por emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa legislativa privativa do 

Governador do Distrito Federal, sem pertinência temática com a matéria do projeto original.    

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não.  

 

2) Emenda à LODF n.º 53, de 2008 (PELO 11/2007)  

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: Art. 2.º, § 2.º, da Emenda à Lei Orgânica do Distrito 

Federal n.º 53, de 26 de novembro de 2008, que ―acrescenta os §§ 1.º, 2.º e 3.º ao art. 205 da Lei Orgânica do 

Distrito Federal e dá outras providências‖. 

- Proposição legislativa: Proposta de Emenda à Lei Orgânica n.º 11, de 2007 (PELO 11/2007). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo. 

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Sim (vide fl. 25 da proposição). 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 
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aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não (vide fl. 33 da 

proposição).  

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 26 

a 30 da proposição, em que consta parecer oral da CCJ proferido em Plenário pelo Deputado Chico leite)
74

. 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Item prejudicado, 

tendo em vista que PELO não se submete a sanção ou veto do Governador do DF.  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não
75

.  

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2009.00.2.001832-8 e ADI 2008.00.2.018840-1, Conselho Especial do 

TJDFT, relator designado Desembargador Romão C. Oliveira, julgadas em 10/05/2011 e publicadas no DJ-e 

de 03/02/2012, p. 43. 

- Ementa do Acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO 2º DO ART. 2º DA EMENDA À LEI 

ORGÂNICA 53, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2008. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.  

Demonstrado que o § 2º, do art. 2º, da Emenda à Lei Orgânica nº 53/2008, extrapola a competência do 

legislador distrital para emendar a LODF, eis que dispensa profissionais da exigência de concurso público, 

declara-se a inconstitucionalidade formal do dispositivo legal impugnado‖
76

. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal do 

dispositivo legal, inserido por emenda parlamentar em matéria de iniciativa legislativa privativa do 

governador do Distrito Federal, com aumento da despesa prevista no projeto original, em ofensa ao art. 72, I, 

da LODF. 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: simetria 

com o modelo federal e resguardo do direito daqueles que já havia realizado concurso público.  

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim.  

 

3) Lei Ordinária n.º 4.480, de 2010 (PL 1.592/2010) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: parte do art. 1.º da Lei Ordinária n.º 4.480, de 1.º de 

julho de 2010, que ―Acrescenta os §§ 4.º, 5.º e 6.º ao art. 7º da Lei n.º 3.320, de 18 de fevereiro de 2004, e dá 

outras providências‖, no ponto em que acrescenta os §§ 5.º e 6.º ao art. 7.º da Lei Distrital n.º 3.320/04.  

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 1.592, de 2010 (PL 1.592/2010). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Sim (vide fls. 33 a 35 da proposição). 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 29/06/2010 (vide 

fl. 47 da proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Sim (vide fls. 24 

a 32 da proposição), apesar de que, no 2.º turno, o parecer da CCJ foi proferido oralmente em Plenário pelo 

Deputado Dr. Charles, às fls. 36 a 38. 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Sim, em parte, em 

relação ao acréscimo do § 5.º ao art. 7.º da Lei Distrital n.º 3.320/04 (fls. 56 e 57), com base no art. 71, § 1.º, 

II, da LODF, sendo que o veto foi derrubado pela CLDF (fl.62). 

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

                                                           
74

 Apesar de o PELO 11/2007 ter recebido parecer escrito da CCJ, aprovado em reunião ordinária dessa 

Comissão, ocorrida em 14/08/2007 (vide fl. 14 dos autos), a emenda parlamentar que provocou a 

inconstitucionalidade do art. 2.º, § 2.º, da proposição apenas submeteu-se a parecer oral da CCJ proferido em 

Plenário.   
75

 A Assessoria Legislativa elaborou minuta de parecer sobre a PELO 11/2007, porém, em momento anterior ao 

do oferecimento da emenda parlamentar que provocou a inconstitucionalidade do dispositivo invalidado. 
76

 Apesar de a ementa dar a entender que o motivo da declaração de inconstitucionalidade residiria na violação à 

regra do concurso público, os votos dos julgadores, por outro lado, esclarecem que a razão principal para a 

invalidação da lei foi a inconstitucionalidade formal das emendas parlamentares que dispuseram sobre regime 

jurídico dos servidores públicos e aumentaram despesa. 
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- Referências da decisão judicial: ADI 2010.00.2.017190-5, Conselho Especial do TJDFT, Relatora 

Desembargadora Vera Andrighi, julgada em 03/05/2011 e publicada no DJ-e de 09/09/2011, página 29. 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 3.320/04. ART. 7º, §§ 5º e 6º. 

SERVIDORES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. EMENDA 

PARLAMENTAR. AUMENTO DE DESPESAS.  

I – São inconstitucionais os parágrafos 5º e 6º do art. 7º da Lei Distrital 3.320/04, acrescidos por iniciativa do 

Poder Legislativo, para estender a jornada de trabalho diferenciada a outras categorias de agentes públicos de 

saúde, porque inadmissíveis, nos termos do art. 72, inc. I, da LODF, emendas parlamentares que acarretem 

aumento de despesa em matéria privativa do Governador. Inconstitucionalidade formal reconhecida. 

II – Pedido em ação direta de inconstitucionalidade julgado procedente‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal do 

dispositivo legal, inserido por emenda parlamentar em projeto de iniciativa legislativa privativa do 

Governador do Distrito Federal, com aumento da despesa prevista no projeto original, em ofensa ao art. 72, I, 

da LODF. 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário no 2.º turno. Já durante a discussão do PL na 

reunião da CCJ (vide fls. 27 a 29), constata-se que o mesmo deputado que proferiu o parecer oral da CCJ em 

2.º turno no sentido da constitucionalidade da emenda parlamentar que veio a ser declarada inconstitucional 

pelo TJDFT reconhece a inviabilidade jurídica de os parlamentares apresentarem emendas que acarretem 

aumento de despesa, razão pela qual afirmou que trabalharia politicamente para que o governador do DF 

enviasse outro projeto contemplando tais interesses.     

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não.  

 

- Ofensa à competência legislativa da União (arts. 22 e 24 da CF/88) – 1 caso 

 

1) Lei Ordinária n.º 4.116, de 2008 (PL 151/2007) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Ordinária n.º 4.116, de 7 de abril de 

2008, que ―Dispõe sobre proibição de cobrança de taxa extra por ponto adicional de instalação de uso de 

internet‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 151, de 2007 (PL 151/2007). 

- Autoria da proposição legislativa: Deputada Jaqueline Roriz.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Item prejudicado. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 12/12/2007 (vide 

fl. 09 da proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 06 

e 07 da proposição, em que consta parecer oral da CCJ proferido em Plenário pela Deputada Eurides Brito). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Sim (vide fl. 15 a 

17 da proposição, em que consta o veto total do governador, baseado no art. 22, IV, da CF/88), sendo que o 

veto foi derrubado integralmente pela CLDF à fl. 20.  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 4.083/DF, Tribunal Pleno do STF, Relatora Ministra Cármen Lúcia, 

julgada em 25/11/2010 e publicada no DJ-e de 13/12/2010.  

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 

INTERNET. COBRANÇA DE TAXA PARA O SEGUNDO PONTO DE ACESSO. ART. 21, INC. XI, E 22, 

INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA 

LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 

DISTRITAL N. 4.116/2008. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 

1. A Lei distrital n. 4.116/2008 proíbe as empresas de telecomunicações de cobrarem taxas para a instalação 

do segundo ponto de acesso à internet.  

2. O art. 21, inc. IX, da Constituição da República estabelece que compete à União explorar, diretamente ou 

mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, enquanto o art. 22, inc. IV, 

da Constituição da República dispõe ser da competência privativa da União legislar sobre telecomunicações.  
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3. Ainda que ao argumento de defesa do consumidor, não pode lei distrital impor a uma concessionária federal 

novas obrigações não antes previstas no contrato por ela firmado com a União. Precedentes.  

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal da 

norma, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, em respeito ao art. 

22, IV, da CF/88. 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não.  

 

- Ofensa à iniciativa legislativa privativa do Tribunal de Contas do DF (arts. 75, I, 84 e 86, todos da 

LODF) – 1 caso   

 

1) Lei Ordinária n.º 4.460, de 2009 (PL 1.436/2009) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: art. 2.º da Lei Ordinária n.º 4.460, de 28 de dezembro 

de 2009, que ―Altera dispositivo da Lei nº 4.386, de 5 de agosto de 2009, que Dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para o exercício financeiro de 2010‖.  

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 1.436, de 2009 (PL 1.436/2009). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Sim (vide fls. 05, 13 e 14 da proposição). 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 14/12/2009 (vide 

fl. 21 da proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 10 

e 11 e 18 a 20 da proposição, em que constam pareceres orais da CCJ proferidos em Plenário em 1.º e em 2.º 

turnos, pelo Deputado Wilson Lima). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Sim (vide fls. 28 

e 29 da proposição, em que consta veto parcial do governador sobre o art. 2.º do projeto, baseado no art. 100, 

IX, da LODF), sendo que o veto foi derrubado pela CLDF à fl. 34. 

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2010.00.2.016884-8, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Natanael Caetano, julgada em 22/03/2011 e publicada no DJ-e de 02/06/2011, página 39. 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 2º DA LEI DISTRITAL N. 4.460, DE 28 

DE DEZEMBRO DE 2009. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ORGANIZAÇÃO. 

FUNCIONAMENTO. LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE. VÍCIO FORMAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA PARLAMENTAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA.  

Reconhece-se a existência do vício formal de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Distrital n. 4.460, de 

28 de dezembro de 2009, o qual resultou de emenda ao Projeto de Lei de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2010, uma vez que a 

emenda parlamentar, além de não haver guardado relação de pertinência com a proposta original, acabou 

tratando da organização e funcionamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do Ministério Público 

de Contas do Distrito Federal, matérias que somente podem ser veiculadas por lei complementar‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal do 

dispositivo legal, inserido por emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa legislativa privativa do 

Governador do Distrito Federal, sem pertinência temática com a matéria do projeto original e com invasão de 

matéria de iniciativa legislativa privativa do Tribunal de Contas do DF, a ser disposta em lei complementar, 

nos termos dos arts. 75, I, 84 e 86, todos da LODF. 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não.  
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APÊNDICE B – LEIS DISTRITAIS DA 5.ª LEGISLATURA COM INCONSTITUCIONALIDADES 

MATERIAIS PROVOCADAS PELOS PARLAMENTARES DA CLDF 

 

- Ofensa aos direitos à saúde e ao meio ambiente sadio e aos princípios da isonomia e da razoabilidade, ao 

excluir as igrejas da obrigação de respeitar os limites máximos para sons e ruídos (arts. 16, V, 311 e 314, 

parágrafo único, V, todos da LODF) – 2 casos 

 

1) Lei Ordinária n.º 4.092, de 2008 (PL 334/2007)  

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: expressão ―exceto os de natureza religiosa‖ do art. 14 

da Lei Ordinária n.º 4.092, de 30 de janeiro de 2008, que ―dispõe sobre o controle da poluição sonora e os 

limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no 

Distrito Federal‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 334, de 2007 (PL 334/2007). 

- Autoria da proposição legislativa: Deputado Wilson Lima.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Item prejudicado. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 12/12/2008 (vide 

fl. 37 da proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 21 

a 23 e 34 a 36, em que constam pareceres orais da CCJ proferidos em Plenário, antes da votação em 1.º e em 

2.º turnos, pela Deputada Eurides Brito). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (o veto 

parcial do Governador, constante do projeto às fls. 78 a 80, refere-se a outros dispositivos). 

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2009.00.2.001564-5, Conselho Especial do TJDFT, Relatora 

Desembargadora Vera Andrighi, julgada em 29/09/2009 e publicada no DJ-e de 30/11/2010, página 73. 

- Ementa do acórdão: 

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO. LEI DISTRITAL 4.092/08. 

ATIVIDADES SONORAS POTENCIALMENTE POLUIDORAS. TRATAMENTO ACÚSTICO. 

OBRIGATORIEDADE. EXCEÇÃO PARA TEMPLOS RELIGIOSOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 

I – O pedido de inconstitucionalidade de expressão é adequado e cabível, porquanto decotadas as palavras 

―exceto os de natureza religiosa‖, permanece hígida a vontade do legislador e a plena conformidade do artigo 

com o corpo da lei. 

II – Aos cidadãos, a Constituição Federal garante a liberdade de crença e assegura o livre exercício dos cultos 

religiosos, bem como a proteção aos locais a eles destinados e às suas liturgias. 

III – A exceção prevista no art. 14 da Lei Distrital 4.092/08, que desobriga os templos religiosos de 

procederem ao isolamento acústico quando ultrapassado o limite legal de emissão de sons e ruídos, é 

inconstitucional. Violação aos arts. 16, inc. VI; 311 e 314, parágrafo único, inc. V, todos da LODF, porque: a) 

impede a Administração de zelar e combater a poluição em quaisquer de suas formas; b) desrespeita o 

interesse coletivo quanto à qualidade do meio ambiente e o bem-estar dos habitantes; c) contraria lei que 

estabelece o dever do Estado de preservação ambiental no tocante à emissão de sons e de ruídos; d) ofende os 

princípios da igualdade, impessoalidade e razoabilidade. 

IV – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade material da 

expressão ―exceto os de natureza religiosa‖, contida no art. 14 da Lei Distrital 4.092/08, pois, ao desobrigar os 

templos religiosos de procederem ao isolamento acústico quando ultrapassado o limite legal de emissão de 

sons e ruídos, a norma violou os arts. 16, VI; 311 e 314, parágrafo único, V, todos da LODF, porque: a) 

impede a Administração de zelar e combater a poluição em quaisquer de suas formas, notadamente o excesso 

de ruídos produzidos em templos religiosos; b) desrespeita o interesse coletivo quanto à qualidade do meio 

ambiente e o bem-estar dos habitantes; c) contraria lei que estabelece o dever do Estado de preservação 

ambiental no tocante à emissão de sons e de ruídos; d) ofende os princípios da igualdade, impessoalidade e 

razoabilidade. 

Tendo em vista que nenhum direito fundamental do ser humano é absoluto, inclusive a liberdade religiosa (art. 

5º, VI, da CF/88), o livre exercício dos cultos religiosos não se sobrepõe ao direito coletivo de um ambiente 

saudável e isento de fatores poluentes. Citando a doutrina constitucionalista e ambientalista, os 
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desembargadores consideraram a exceção prevista na lei como abusiva, arbitrária e sem justa causa, com 

ofensa ao art. 311 da LODF. 

Afirmou-se que a existência de dois princípios ou direitos fundamentais em conflito resolve-se com 

ponderação de valores, com a utilização de um terceiro princípio, qual seja, o da proporcionalidade em sentido 

estrito ou ponderação, que entende os princípios como mandados de otimização com relação às possibilidades 

jurídicas existentes para se alcançar parâmetros adequados para a resolução dos conflitos, devendo o 

Judiciário decidir pela prevalência de um em detrimento de outro.  

Nessa tarefa, constitui requisito para a ponderação de resultados a adequação entre meios e os fins, avaliando-

se, no caso concreto, qual dos princípios em colisão tem maior peso, segundo as circunstâncias e condições da 

situação, e qual dos direitos deve ser efetivado em uma relação de precedência condicionada. 

No cotejo entre os interesses colidentes relatados nos autos, há que prevalecer a supremacia do interesse 

público, preponderando a paz e a tranquilidade pública, tendo em vista que a defesa da irrestrita liberdade de 

professar a própria fé, independentemente da eventual repercussão nos direitos subjetivos de terceiros, é 

equivocada.  

Aplicando-se a o princípio da ponderação no caso presente, há que prevalecer a supremacia do interesse 

público, posto que os ruídos emitidos por igrejas e templos de qualquer credo são tão nocivos para a saúde da 

população em geral quanto aquele oriundo dos bares e restaurantes, de modo que, independentemente de onde 

provenha o ruído, atingindo ele um nível de poluição sonora incompatível com as normas ambientais, há que 

receber o mesmo tratamento da lei, que no caso sub examine, deve abranger também os templos religiosos, e 

não os excluir do seu comando. 

Registrou-se, ainda, que a Norma NBR 10.152 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

estabelece referenciais para que os níveis de som produzidos em aglomerações não afetem o bem-estar da 

comunidade, prescrevendo os decibéis admissíveis em hospitais, escolas, hotéis, residências, escritórios, 

locais para esportes, igrejas e templos, sem trazer nenhuma ressalva para os estabelecimentos de cunho 

religioso. 

Ressaltou-se, por fim, que o dispositivo legal, sem a expressão ―exceto os de natureza religiosa‖, não impõe 

tratamento acústico obrigatório a todos os templos do Distrito Federal, mas apenas àqueles que exorbitem os 

limites sonoros permitidos pelas normas técnicas vigentes, o que, por certo, não deduz ônus indiscriminado ou 

injustificado.  

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim. 

 

2) Lei Ordinária n.º 4.523, de 2010 (PL 1.618/2010) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Ordinária n.º 4.523, de 13 de dezembro 

de 2010, que ―Acrescenta o inciso III ao art. 10 da Lei nº 4.092, de 30 de janeiro de 2008, que Dispõe sobre o 

controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de 

atividades urbanas e rurais no Distrito Federal”. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 1.618, de 2010 (PL 1.618/2010). 

- Autoria da proposição legislativa: Deputados Cristiano Araújo e Eliana Pedrosa.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Item prejudicado. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não (vide fl. 29 da 

proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 25 

a 27 da proposição, em que consta o parecer oral da CCJ proferido em Plenário pelo Deputado Raimundo 

Ribeiro). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fl. 36 a 

38 da proposição, em que consta a sanção do governador).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2011.00.2.005243-7, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, julgada em 30/08/2011 e publicada no DJ-e de 27/09/2011, 

página 68. 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 4.092/2008, ART. 10, 

INCISO III. EXCEÇÃO LEGAL PARA IGREJAS E CULTOS EM RELAÇÃO ÀS PROBIÇÕES DE 
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EMISSÃO DE SONS E RUÍDOS ACIMA DO NÍVEL MÁXIMO DE PRESSÃO SONORA PERMITIDO. 

PRECEDENTE: ADI 20090020015645. NOVA LEI COM IDÊNTICO CONTEÚDO. POSSIBILIDADE. 

LIBERDADE RELIGIOSA E LIVRE EXERCÍCIO DE CULTO. DIREITO FUNDAMENTAL. 

INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO E IRRESTRINGÍVEL. PRINCÍPIO DA HARMONIZAÇÃO 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS HORIZONTAIS. DIREITO À SAÚDE. DIREITO AO MEIO 

AMBIENTE SADIO. PODER DE POLÍCIA. POLÍTICAS URBANAS. AÇÃO PROCEDENTE. 

1. É cabível a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) perante este Tribunal de Justiça, tendo em vista que 

a Constituição Federal, no art. 125, § 2º, outorga aos Estados e, por extensão, ao Distrito Federal, competência 

para apreciar representação de inconstitucionalidade cujo objeto consista em lei estadual ou municipal em 

confronto com a Constituição Estadual ou Lei Orgânica do Distrito Federal. 

2. O Poder Legislativo distrital, ao editar nova norma veiculando o mesmo conteúdo normativo já declarado 

inconstitucional (ADI 20090020015645), se ampara na independência dos Poderes estatais, eis que não fica 

vinculado à decisão proferida pelo Poder Judiciário em controle abstrato de constitucionalidade normativa 

(art. 129, RITJDFT). 

3. A liberdade religiosa cuida-se de direito fundamental, assegurado pela garantia constitucional do livre 

exercício de cultos religiosos. 

4. Não há direitos absolutos, ilimitados e ilimitáveis. Pela aplicação do princípio da harmonização dos direitos 

fundamentais horizontais, é preciso ponderar os direitos em conflito para compatibilizá-los.  

5. É desprovido de motivação válida, é irrazoável e desproporcional ato normativo que admite a irrestrita 

liberdade religiosa, alocando-a acima de todo e qualquer outro direito fundamental. 

6. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, sendo dever do Estado implementar políticas 

públicas que instrumentalizem este direito (art. 204, I, LODF). 

7. A submissão dos vizinhos a constantes incômodos gerados pela violação de seus domicílios, ambientes de 

trabalho ou de lazer pelo som excessivo (acima do limite legal), sem qualquer restrição de volume, horário e 

constância, significa restrição exagerada ao direito à saúde física e mental.  

8. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, está expresso 

na LODF.  

9. O ruído é um agente poluidor capaz de alterar o equilíbrio e a harmonia de qualquer ecossistema, 

subjugando a tranquilidade e o sossego, além de violar, em hipóteses mais extremas, a própria dignidade da 

pessoa humana. Ainda que possa ser considerado fenômeno tipicamente urbano, não deve merecer 

comportamento tolerante ou complacente do Poder Público. (ADI 2009 00 2 0015645-5). 

10. Não há inconstitucionalidade do preceito questionado por violação ao art. 15, inciso XIV, da LODF. Isto 

porque, a competência privativa do Distrito Federal para exercer o poder de polícia administrativa não restou 

violada, já que o legislador apenas regulou matéria antes descoberta, o que também é uma faceta do poder de 

polícia, em sentido amplo. 

11. As políticas urbanas devem estar afinadas em um conjunto de medidas que promovam a melhoria da 

qualidade de vida e devem estar calcadas nos princípios: da justa distribuição de benefícios e ônus decorrentes 

do processo de urbanização; prevalência do interesse coletivo sobre o individual; e combate a todas as formas 

de poluição. A função social da propriedade urbana é preenchida quando, dentre outros valores, é protegido o 

meio ambiente. É inconstitucional preceito normativo contrário aos princípios que norteiam as políticas 

urbanas. 

12. Procedente o pedido para declarar, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, a inconstitucionalidade 

material do inciso III, do art. 10, da Lei Distrital n.º 4.092/2008, por incompatibilidade vertical com a Lei 

Orgânica do Distrito Federal‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade material da 

norma impugnada, por violar os direitos à saúde e ao meio ambiente sadio, previstos na LODF, ao excluir a 

exigência de limites máximos para sons e ruídos produzidos por sinos de igrejas ou templos utilizados no 

exercício de culto ou cerimônia religiosa, desde que sirvam exclusivamente para indicar as horas ou anunciar 

a realização desses cultos.  

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: 

registrando a decisão judicial que determinou a uma igreja que parasse de tocar o sino para chamar os fiéis 

para o culto, o deputado relator a lei deve primar pelo bom senso e este não permite que se proíba que os sinos 

sejam acionados para chamar as pessoas ao culto, ao ofício ou até mesmo para anunciar as horas.    

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim.  
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- Concessão e permissão de serviço público (ou suas renovações), sem prévia licitação (arts. 25, 26 e 186 da 

LODF) – 1 caso 

 

1) Lei Ordinária n.º 4.056, de 2007 (PL 390/2007) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: arts. 6.º, parágrafo único, 13 e 16 da Lei Ordinária n.º 

4.056, de 14 de dezembro de 2007, que ―Dispõe sobre o Serviço de Táxi, atividade de interesse público que 

consiste no transporte de passageiros e de bens em veículo de aluguel a taxímetro, e dá outras providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 390, de 2007 (PL 390/2007). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo. 

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Sim (vide fls. 71 a 90 e 96 da proposição). 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não (vide fl. 110 da 

proposição).  

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Sim, em 1.º 

turno (vide fls. 56 a 60 da proposição, em que consta parecer escrito da CCJ proferido em Plenário pelo 

Deputado Aylton Gomes), sendo que, em 2.º turno, o parecer da CCJ sobre as emendas apresentadas no 2.º 

turno foi proferido oralmente em Plenário pelo Deputado Aylton Gomes (vide fls. 105 e 106). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fl. 212 

da proposição, em que consta a sanção do governador).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2009.00.2.000513-7, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Flávio Rostirola, julgada em 16/06/2009 e publicada no DJ-e de 04/10/2011, página 39. 

- Ementa do acórdão: 

―CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL nº. 

4.056/2007. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFRONTA À LEI FEDERAL. 

INCOMPETÊNCIA DO TJDFT. REJEIÇÃO. MÉRITO. RENOVAÇÃO DE PERMISSÃO PARA 

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI E TRANSFÊRENCIA DA CONCESSÃO ENTRE 

PERMISSIONÁRIOS SEM LICITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E OBRIGATORIEDADE 

DE LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 

1. A Lei Orgânica do Distrito Federal veicula prescrições normativas impregnadas de parametricidade, cujo 

teor permite qualificá-las como paradigma de confronto para fins de instauração, perante este Eg. Tribunal de 

Justiça, do concernente processo objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, tal como o 

autoriza o § 2º do art. 125 da Constituição da República. 

2. A declaração de inconstitucionalidade de uma lei alcança os atos pretéritos com base nela praticados, eis 

que o reconhecimento desse supremo vício jurídico, que inquina de total nulidade os atos emanados do poder 

público, desampara as situações constituídas sob sua égide e inibe – ante a sua inaptidão para produzir efeitos 

jurídicos validos – a possibilidade de invocação de qualquer direito. 

3. A licitação assegura a igualdade de condições a todos os interessados para selecionar a proposta mais 

vantajosa para o interesse público. Desse modo, a sua inobservância, quando obrigatória, viola a legalidade, a 

impessoalidade, a moralidade e, em última análise, o interesse público. 

4. A possibilidade de transferência direta da permissão, sem licitação, frustra os demais interessados em 

contratar, impedindo-os de concorrer a prestação de serviço público, implicando em verdadeira barreira à livre 

concorrência, violando diretamente a isonomia, o princípio da competitividade, a impessoalidade e, por 

conseguinte, o interesse público, uma vez que a finalidade da licitação consiste justamente em selecionar a 

proposta mais vantajosa para o bem-estar coletivo, e a eficiência, já que atende o interesse de poucos, não 

obtendo a presteza, a segurança e a eficiência necessária ao atendimento comum. 

5. Julgado procedente o pedido da ação para declarar inconstitucional o artigo 6º, parágrafo único, o artigo 13, 

e seus parágrafos, e o artigo 16, e seus parágrafos, da Lei nº 4.056, de 14 de dezembro de 2007, por vício 

material, com efeitos ex tunc e erga omnes, frente ao princípio da obrigatoriedade da licitação, previsto nos 

artigos 19, caput, 25, 26, 186, caput, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade material da 

Lei n.º 4.056/07, no ponto em que permite a concessão ou a transferência (arts. 13 e 16) de permissão de 

serviço público, bem como a renovação de permissões anteriormente concedidas (art. 6º, parágrafo único) 

independentemente de processo licitatório, por violação da LODF, em especial dos arts. 25, 26 e 186, os quais 

exigem a prévia licitação para a concessão ou permissão de serviços públicos, bem como o art. 19, caput, que 

prevê os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, razoabilidade, motivação e do interesse 
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público. 

Esclareceu-se que o serviço de transporte de passageiros e bens em veículo de aluguel a taxímetro, ou 

simplesmente serviço de táxi, consiste em serviço público, prestado por delegados da Administração Pública, 

para satisfazer necessidade da coletividade.  

Nesse contexto, os artigos 13 e 16 da referida Lei Distrital violam a LODF, ao permitirem a transferência da 

permissão da prestação do serviço de táxi a meeiro, herdeiro ou terceiro, sem licitação e sem que as situações 

enquadrem-se nas hipóteses de inexigibilidade ou de dispensa de licitação, previstas nos arts. 17, 24 e 25 da 

Lei Federal n.º 8.666, de 1993.  

Registrou-se que o TJDFT, pelas mesmas razões, já havia declarado a inconstitucionalidade de lei distrital 

anterior (Lei 2.496/99, posteriormente alterada pela Lei 3.002/02), que igualmente permitia a renovação de 

permissão para exploração de serviço de táxi e a transferência da concessão entre permissionários sem 

licitação (ADI 2005.00.2.010319-1, julgada em 29/01/2008).  

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: 

competência legislativa do Distrito Federal para legislar sobre serviços públicos de interesse local, nos termos 

dos arts. 30 e 32 da CF/88 e 15 da LODF. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim. 

 

- Concessão, de forma descriteriosa, de privilégio a contribuintes que se encontram em situação 

equivalente (arts. 19, caput, 128, II, 131, I, e 149, § 7.° e II, todos da LODF) – 1 caso 

 

1) Lei Complementar 781, de 2008 (PLC 96/08) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: art. 13 da Lei Complementar n.º 781, de 1.º de 

outubro de 2008, que ―Institui o Terceiro Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não-Tributários 

do Distrito Federal – REFAZ III e dá outras providências‖.  

- Proposição legislativa: Projeto de Lei Complementar n.º 96, de 2008 (PLC 96/08).   

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo. 

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Sim (vide fl. 68 da proposição). 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não (vide fl. 78 da 

proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 52 

a 54 e 76 e 77 da proposição, em que constam pareceres orais da CCJ, em 1.º e em 2.º turnos, ambos 

proferidos em Plenário pela Deputada Eurides Brito). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fls. 115 

e 123 da proposição, em que consta a sanção do governador).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2008.00.2.017266-2, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Mário Machado, julgada em 16/06/2009 e publicada no DJ-e de 02/09/2009, página 17. 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL Nº 4.243, DE 10/11/28, E DO 

ARTIGO 13 DA LEI COMPLEMENTAR 781, DE 01/10/2008. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO IPVA 

PARA ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. 

REMISSÃO DAS MULTAS AUTUADAS PELO TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - 

DFTRANS CONTRA OS VEÍCULOS QUE INTEGRARAM OS EXTINTOS SISTEMA DE 

TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO - STPA E SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

ALTERNATIVO DE CONDOMÍNIOS - STPAC ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

MATERIAL FRENTE À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. VÍCIO MATERIAL 

EVIDENCIADO.  TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE CONTRIBUINTES QUE SE ENCONTRAM EM 

SITUAÇÃO EQUIVALENTE.  VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.  

Evidenciado o descompasso da Lei distrital nº 4.243, de 10 de novembro de 2008, e do artigo 13 da Lei 

Complementar 781, de 1° de outubro de 2008, com o estatuído na LODF (arts. 19, caput, 128, inciso II, 131, 

inciso I, e 149, § 7° e seu inciso II, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal), declara-se a 

inconstitucionalidade material dos dispositivos impugnados, por violação aos princípios da isonomia, da 
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legalidade, da moralidade, e do interesse público. Evidenciado, nos dispositivos, tratamento desigual entre 

contribuintes que se encontram em situação equivalente.  

Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade material do 

dispositivo impugnado, tendo em vista que houve a concessão de tratamento desigual entre contribuintes que 

se encontram em situação equivalente, em desrespeito ao art. 128, II, da LODF, bem como afronta aos 

princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade, da razoabilidade, da motivação e do interesse 

público, previstos no art. 19 da LODF. A afronta à moralidade estaria demonstrada, pois os veículos 

integrantes  do  STPA e  do STPAC,  na  condição de concessionários  do serviço  de 

transporte  púb lico,  deveriam ser  os pr imeiros a  respe itar  a  legislação  de  trâns i to  e  a  

remissão das multas de t râns i to ,  no caso,  ser ia  imoral .   

Ainda, registrou-se que o art. 13 da LC 781/08 invade a competência privativa da União para legislar sobre 

trânsito, nos termos do art. 22, I, da CF/88, tendo em vista que o STF já declarara a invalidade de leis 

estaduais que estabeleceram o parcelamento de multas de trânsito, ao julgar Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade propostas contra os Estados do Rio Grande do Sul (ADI 3.444 / RS, rel. Min. Ellen 

Gracie, DJ de 03/02/06), Rio Grande do Norte (ADI 2.432 / RN, rel. Min. Eros Grau, DJ de 26/08/05), 

Espírito Santo (ADI-MC 3.196 / ES, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 22/04/05) e Santa Catarina (ADI 2.474 / 

SC, rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 25/04/03).   

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim. 

 

- Ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, impessoalidade, interesse público, livre 

concorrência e defesa do consumidor (arts. 19, “caput” e 158, IV e V, da LODF), diante da proibição de 

que empresas localizadas em outras unidades da Federação realizem o transporte e o descarte dos 

resíduos perigosos ou originados dos serviços de saúde prestados no DF – 1 caso 

 

1) Lei Ordinária n.º 4.352, de 2009 (PL 1.266/2009) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: art. 9.º da Lei Ordinária n.º 4.352, de 30 de junho de 

2009, que ―Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 1.266, de 2009 (PL 1.266/2009). 

- Autoria da proposição legislativa: Deputado Cabo Patrício.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Item prejudicado. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 25/06/2009 (vide 

fl. 17 da proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 13 

a 15 da proposição, em que consta o parecer oral da CCJ proferido em Plenário pelo Deputado Rogério 

Ulysses). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fl. 34 

da proposição, em que consta a sanção do governador).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2009.00.2.018104-5, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Ângelo Passareli, julgada em 05/04/2011 e publicada no DJ-e de 29/07/2011, página 36. 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 9° DA LEI DISTRITAL Nº 4.352/2009. 

LIMITAÇÃO PARA O TRANSPORTE E DESCARTE DE RESÍDUOS DECORRENTES DE SERVIÇOS 

DE SAÚDE, BEM COMO AQUELES TAXADOS COMO PERIGOSOS. ALEGAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. OFENSA A NORMAS INSCULPIDAS NA LODF. 

PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, INTERESSE PÚBLICO, 

RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE, LIVRE CONCORRÊNCIA E DEFESA DO 

CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO MEIO AMBIENTE. INCONSTITUCIONALIDADE 

DECLARADA. 

1. – Os princípios constantes do art. 19, caput, da LODF vinculam também o legislador, servindo como 

parâmetro para o controle de constitucionalidade.  Precedentes do TJDFT. 



151 

 

2. – O art. 9º da Lei Distrital nº 4.352/09 padece do vício da inconstitucionalidade material, pois ultraja 

dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal que impõem observância aos princípios da impessoalidade, 

moralidade, interesse público, razoabilidade/proporcionalidade (art. 19, caput), livre concorrência e defesa do 

consumidor (art. 158, IV e V, e parágrafo único). 

3. – Procedência do pedido da Ação Direta de Inconstitucionalidade para o fim de declarar a 

inconstitucionalidade do art. 9º da Lei Distrital nº 4.352/09, com efeito  ex  tunc e eficácia erga omnes. 

Maioria‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: Inconstitucionalidade material do 

dispositivo, por ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, impessoalidade, interesse público, 

livre concorrência e defesa do consumidor, previstos nos arts. 19, ―caput‖ e 158, IV e V, da LODF, pois a 

norma, na prática, impede que empresas localizadas em outras unidades da Federação realizem o transporte e 

o descarte dos resíduos classificados como perigosos ou originados dos serviços de saúde prestados no DF. 

Entendeu-se que tal restrição representa excessiva intromissão do Estado nesse setor econômico, não garante 

necessariamente a proteção do meio ambiente e resulta em privilégio inaceitável a poucas empresas sediadas 

no DF, aptas a se beneficiarem da norma. Por fim, ressaltou-se a ofensa ao princípio da proteção ao 

consumidor, porquanto as empresas que prestam serviços de saúde ou que geram resíduos taxados de 

perigosos são obrigadas a contratar somente com as empresas situadas no Distrito Federal, em desarmonia 

com a sua liberdade contratual, que lhe permite optar por aquele fornecedor que ofereça o melhor preço e o 

serviço de melhor qualidade.  

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim.  

 

- Ofensa às normas da LODF sobre servidores públicos (no caso: contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, art. 19, incisos II e VIII, da 

LODF) – 1 caso 

 

1) Lei Ordinária n.º 4.266, de 2008 (PL 1.057/2008) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: art. 2.º, III e VI, ―c‖, da Lei Ordinária n.º 4.266, de 11 

de dezembro de 2008, que ―Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e dá outras 

providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 1.057, de 2008 (PL 1.057/2008). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Sim (vide fls. 8 a 11 da proposição). 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não (vide fl. 28 da 

proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 16 

a 18 e 26 e 27 da proposição, em que constam pareceres orais da CCJ proferidos em Plenário, em 1.º e em 2.º 

turnos, respectivamente, pelos Deputados Eurides Brito e Pedro do Ovo). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fls. 51 

e 55 da proposição, em que consta a sanção do governador). 

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2009.00.2.011751-0, Conselho Especial do TJDFT, relator designado 

Desembargador J. J. Costa Carvalho, julgada em 04/05/2010 e publicada no DJ-e de 25/08/2010, página 41. 
 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISOS III, V, VI, ALÍNEAS ―B‖ E ―C‖, VIII, DO 

ART. 2º E § 2º DO ART. 3º, TODOS DA LEI Nº 4.266/08. CONFRONTO COM O DISPOSTO NO ART. 

19, II E VIII, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR 

TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 

1. No que tange à matéria de contratação temporária com mitigação da regra do concurso público, há de ser 

diferenciada a necessidade temporária da atividade temporária, não havendo vício de constitucionalidade 

material por si só quando há previsão infraconstitucional de contratação excepcional para atividades 
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permanentes ou previsíveis, devendo-se verificar se os contornos fáticos previstos na norma de forma 

específica apontam necessidade temporária de excepcional interesse público. Evolução da jurisprudência desta 

Corte frente às premissas firmadas no julgamento da ADI nº 2004.00.2.004535-3, DJ 13.07.2009, propondo-se 

novo enfoque para o exame da questão. 

2. O vício de constitucionalidade material mostra-se presente nas hipóteses de contratação temporária previstas 

sob molde genérico e demasiadamente abrangente, quando não houve – como ocorreu nas hipóteses previstas 

nos incisos IV e VII, do art. 2º, da Lei nº 4.266/08 – a devida especificação dos lindes circunstancias 

necessários à caracterização do elemento imprescindível de ―necessidade temporária‖ vinculada a uma situação 

de excepcional interesse público. 

3. Afrontam patentemente a lei maior local (art. 19, II e VIII, da LODF) os incisos III, V, VI, alíneas ―b‖ e ―c‖, 

VIII, do art. 2º e o parágrafo segundo do art. 3º, todos da Lei nº 4.266/08, por não ilustrarem hipóteses de 

necessidade temporária de excepcional interesse público. 

4. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, com efeitos ex tunc e 

eficácia erga omnes‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade material dos 

dispositivos impugnados por não ilustrarem hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse 

público, em desrespeito ao art. 19, II e VIII, da LODF. 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não.  
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APÊNDICE C – LEIS DISTRITAIS DA 5.ª LEGISLATURA COM INCONSTITUCIONALIDADES 

FORMAIS PROVOCADAS PELO GOVERNADOR DO DF 

 

- Lei de iniciativa do Poder Executivo que altera o uso de área pública sem a prévia participação popular, 

por meio de audiência pública (art. 56, parágrafo único, do ADT da LODF) – 2 casos 

 

1) Lei Complementar n.º 792, de 2008 (PLC 72/2008)  

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Complementar n.º 792, de 15 de 

dezembro de 2008, que ―Estende uso e atividades para o Lote B da QI 15 do Setor de Habitações Individuais 

Sul – SHIS, na Região Administrativa do Lago Sul – RA XVI, e dá outras providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei Complementar n.º 72, de 2008 (PLC 72/2008). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Não. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não (vide fl. 32 da 

proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Sim (vide fls. 27 

a 30 da proposição, em que consta o parecer da Deputada Eurides Brito). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fls. 40 

e 42 da proposição, em que consta a sanção do governador).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2009.00.2.007595-6, Conselho Especial do TJDFT, relator 

Desembargador Natanael Caetano, julgada em 12/01/2010 e publicada no DJ-e de 12/04/2010, página 28. 
 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N.º 792/08. 

ALTERAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE NÃO 

CONHECIMENTO. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS. EXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. 

GENERALIDADE E ABSTRAÇÃO. EXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. LEI ORGÂNICA DO DISTRITO 

FEDERAL. REQUISITO. PARTICIPAÇÃO POPULAR. INOCORRÊNCIA. VÍCIO INSANÁVEL. 

NULIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. 

A lei que altera o uso de área pública não possui efeitos concretos, uma vez que atinge toda a população, 

motivo por que a própria norma que regula o ato prevê, como requisito de validade da alteração de uso, a 

prévia participação popular e a existência de relevante interesse público. 

É inconstitucional a Lei Complementar Distrital que altera o uso de área pública sem a prévia participação 

popular, sendo insanável o vício por se tratar de requisito necessário à deflagração do processo legislativo‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade material da 

norma que altera o uso de área pública sem a prévia participação popular, por meio de audiência pública, em 

desrespeito ao art. 56, parágrafo único, do ADT da LODF. 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: 

admissibilidade da proposição, com base nos arts. 75, IX, 15, X, e 58, IX, da LODF. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não.  

 

2) Lei Complementar n.º 826, de 2010 (PLC 158/2010) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Complementar n.º 826, de 14 de julho 

de 2010, que ―Altera a Lei Complementar nº 728, de 18 de agosto de 2006, que Aprova o Plano Diretor Local 

da Região Administrativa do Gama – RA II, conforme o disposto no art. 316 da Lei Orgânica do Distrito 

Federal‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei Complementar n.º 158, de 2010 (PLC 158/2010). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Não. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 30/06/2010 (vide 
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fl. 11 da proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 07 

a 09 da proposição, em que consta o parecer oral da CCJ proferido em Plenário pela Deputada Érika Kokay). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fls. 18 

e 20 da proposição, em que consta a sanção do governador).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2010.00.2.013472-5, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, julgada em 18/10/2011 e publicada no DJ-e de 02/12/2011, página 

69. 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINAR – ADMISSÃO PARCIAL - LEI 

COMPLEMENTAR Nº 826/10 – ALTERAÇÃO DA LEI Nº 728/06 - JULGAMENTO PROCEDENTE DAS 

ADI´S Nº 2009.00.2001562-7 E 2009.00.2.004905-6 TENDO POR OBJETO AS LEIS 

COMPLEMENTARES 728/06 E 780/08 – DECLARAÇÃO DE INEFÁCIA E INVALIDADE DO ART. 105, 

INC. IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 728/06 – PARCIAL PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE 

PROCESSUAL - MÉRITO – DESAFETAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE INTERESSE SOCIAL E DE AUDIÊNCIA PRÉVIA - INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

MORALIDADE, LEGALIDADE E IMPESSOALIDADE. 

1.Considerando que a Lei Complementar nº 728/06, alterada pela Lei Complementar nº 820/10 e objeto da 

presente ação, foi declarada inconstitucional conjuntamente com a Lei Complementar nº 780/08, em ações 

diretas de inconstitucionalidade propostas nesta Casa, no que toca ao art. 105, inc. IV, apenas, é de rigor que 

se declare a parcial perda superveniente do interesse de agir, neste ponto, restando hígidos os demais 

dispositivos, no mérito da presente ação analisados. 

2.No mérito, verifica-se a ocorrência de inconstitucionalidade material, consubstanciada na ausência de 

comprovação do interesse social na disponibilização da área em questão, e da realização de consulta prévia à 

população interessada. Assim, mesmo que se trate de criação de unidade imobiliária, para a concessão de 

programa habitacional do Governo do Distrito Federal, não pode a legislação descurar das providências 

previstas no art. 51, § 2º da Lei Orgânica que trata, aliás, de prévia audiência, não mera anuência.      

3.A alteração da destinação original da área, realizada sem qualquer análise acerca do impacto ambiental ou 

mesmo da dinâmica socioeconômica da região acaba por incentivar ocupação desordenada do território. 

4.Admitida parcialmente a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade; julgada procedente, com eficácia erga 

omnes e efeitos ex tunc, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 826 de 14.07.2010, na 

parte conhecida. Unânime‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade material da 

norma, pois, ao promover a alteração da destinação original de áreas públicas, sem comprovado interesse 

social e sem a análise acerca do impacto ambiental ou na dinâmica socioeconômica da região, e ao propor a 

dispensa da anuência dos proprietários dos lotes vizinhos, diretamente interessados no assunto e contrários a 

tais ocupações, a norma viola o art. 51, § 2.º, da LODF, que exige ―ampla audiência‖ da população interessada 

para tais alterações de destinação de área pública, e o art. 314 da LODF, quanto à ocupação ordenada do 

território.  

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não.  
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APÊNDICE D – LEIS DISTRITAIS DA 5.ª LEGISLATURA COM INCONSTITUCIONALIDADES 

MATERIAIS PROVOCADAS PELO GOVERNADOR DO DF 

 

- Ofensa à legalidade tributária (art. 128, I, da LODF), por ter permitido a autoridade administrativa a 

alteração da base de cálculo do IPTU – 3 casos   

 

1) Lei Ordinária n.º 4.072, de 2007 (PL 533/2007)
77

 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: art. 2.º da Lei Ordinária n.º 4.072, de 27 de dezembro 

de 2007, que ―Estabelece a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito de 

lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU para o exercício de 2008 e dá 

outras providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 533, de 2007 (PL 533/2007). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Não. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 14/12/2007. 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (o parecer 

da CCJ foi proferido oralmente pelo Deputado Brunelli em Plenário).  

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não.  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado.  

- Referências da decisão judicial: ADI 2011.00.2.008658-6, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, julgada em 18/10/2011 e publicada no DJ-e de 01/02/2012, 

página 54. 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI DISTRITAL. LEIS 

DISTRITAIS N.º 4452/2009 (VIGENTE), N.º 4289/2008 E N.º 4072/2007 (REVOGADAS). IPTU. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PARÂMETRO DA LODF. REPRODUÇÃO DE NORMA DA CF. 

REJEITADA. MÉRITO. VALOR VENAL. AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA INCLUIR E ALTERAR 

DADOS PELO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE 

TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI REVOGADORA E DAS 

LEIS REVOGADAS (AFASTANDO-SE A REPRISTINAÇÃO). INCONSTITUCIONALIDADE POR 

ARRASTAMENTO. PEDIDO PROCEDENTE. 

1. É cabível a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) perante este Tribunal de Justiça, tendo em vista que 

a Constituição Federal, no art. 125, § 2º, outorga aos Estados e, por extensão, ao Distrito Federal, competência 

para apreciar representação de inconstitucionalidade cujo objeto consista em lei estadual ou municipal em 

confronto com a Constituição Estadual ou Lei Orgânica do Distrito Federal. 

2. Este Tribunal de Justiça possui competência para apreciar e julgar argüição de inconstitucionalidade de lei 

distrital confrontada com a LODF, ainda que o dispositivo adotado como parâmetro reproduza literalmente 

preceito da Carta Magna. A competência do Supremo Tribunal Federal remanesce preservada e será exercida 

a posteriori, caso haja a interposição de Recurso Extraordinário. Preliminar rejeitada. 

3. O princípio da legalidade está previsto no art. 128, inciso I, da LODF e o conceito de lei nele referido é lei 

em sentido estrito, entendida como norma jurídica aprovada pelo Poder Legislativo Distrital mediante o 

devido processo legislativo; diferindo, pois, do conceito de lei em sentido amplo, que abrange todas as normas 

jurídicas gerais, impessoais, abstratas e compulsórias emanadas do Poder Público estatal.  

4. Na estritiva legalidade tributária prevalece a tipicidade fechada ou tipicidade tributária cerrada, o que 

significa dizer que os tipos tributários devem descrever todos os elementos indispensáveis do fato e da relação 

jurídico-tributária obrigacional, não podendo qualquer dos aspectos da regra-matriz de incidência tributária 

ser introduzido por veículo diverso. 

5. A base de cálculo do IPTU é elemento integrante de sua regra-matriz de incidência tributária, precisamente 

compondo o critério quantitativo, portanto, deve irrestrita submissão ao princípio da tipicidade cerrada. 

6. A definição da base de cálculo do IPTU em lei em sentido formal atende ao postulado da estrita legalidade. 

Contudo, a permissão legal para que o Poder Executivo Distrital a modifique, nitidamente viola referido 

princípio, isto porque, se a instituição do tributo sujeita-se à estrita legalidade tributária, as modificações a 

                                                           
77

 O PL 533/2007 não foi localizado no Setor de Arquivo da CLDF, o que não prejudicou a coleta das 

informações pelo sistema ―LEGIS‖ do sítio da Câmara Legislativa na internet.  
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serem impingindas à lei tributária (seja para incluir, seja para alterar dados)  igualmente devem ser submetidas 

ao devido processo legislativo. 

7. A delegação de poderes, ressalvando a impossibilidade de majoração do valor venal pelo Poder Executivo, 

não elide o vício de inconstitucionalide, eis que a alteração da lei tributária pelo Poder Executivo (que não 

consista em mera correção monetária) configura, por si só, incompatibilidade vertical com o princípio da 

legalidade na modalidade exigir tributo sem lei, caso a autorização permitisse a elevação da base de cálculo, 

configuraria, também, violação ao núcleo aumentar tributo sem lei (art. 128, inciso I, LODF). 

8. Para sanar eventuais distorções decorrentes da correção monetária, que é fator dinâmico e influencia o valor 

venal dos imóveis, a doutrina e a jurisprudência nacional têm admitido que a adequação mediante aplicação 

dos fatores corretivos (valorizantes ou desvalorizantes), necessária para aprimorar e individualizar a avaliação 

para efeitos tributários, pode ser empreendida por ato do Poder Executivo. 

9. A jurisprudência mais do que trintenária do STF permitia que, tanto a correção monetária do valor venal 

dos imóveis, como a reavaliação deste valor, para fins de incidência do IPTU, fossem realizadas pelo Poder 

Executivo. Entretanto, houve modificação na jurisprudência do STF, desde o julgamento do RE 87.763, 

impingindo nova interpretação ao § 2º do art. 97 do CTN, restringe ao Poder Executivo a aplicação de 

correção monetária à base de cálculo (valor venal) dos imóveis para fins de tributação via IPTU. 

10. Reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.º 4.452/2009, atualmente em vigor, e havendo 

pedido subsidiário sucessivo expresso na exordial de declaração de inconstitucionalidade das leis anteriores, 

declaro igualmente inconstitucionais as Leis Distritais n.º 4.289/2008 e n.º 4.072/2007, obstando o efeito 

repristinatório (Lei Federal n.º 9.868/1999, art. 11, §2º). 

11. Declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do parágrafo único do art. 2º, da Lei Distrital n.º 

4.072/2007, posto que não revestido de normatividade e significado autônomos. 

12. O afastamento da norma questionada do ordenamento jurídico pátrio há de ter efeito ex tunc, pois o 

preceito questionado configura radical violação à Lei Orgânica Distrital, assim, conferir efeito ex nunc seria 

medida inócua no caso em comento, posto que perpetuaria a lesão ao contribuinte que por ventura tenha sido 

compelido a efetuar o recolhimento do IPTU, sob os efeitos da lei declarada inconstitucional e das normas 

precedentes, declaradas inconstitucionais, neste ato, por arrastamento.  

13. Procedente o pedido e declarada a inconstitucionalidade material do art. 3º da Lei Distrital n.º 4.452/2009, 

art. 3º da Lei Distrital n.º 4.289/2008 e art. 2º, caput, e parágrafo único da Lei Distrital n.º 4.072/2007, por 

incompatibilidade vertical com a Lei Orgânica do Distrito Federal‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: Inconstitucionalidade formal do 

dispositivo impugnado, pois, ao permitir que ato do Poder Executivo modifique a pauta de valores dos 

imóveis para fins de incidência do IPTU (i.e., a sua base de cálculo), ele violou o princípio da legalidade 

tributária, previsto no art. 128, I, da LODF. 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não.  

 

2) Lei Ordinária n.º 4.289, de 2008 (PL 993/2008) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: art. 3.º da Lei Ordinária n.º 4.289, de 26 de dezembro 

de 2008, que ―Estabelece a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito de 

lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU para o exercício de 2009 e dá 

outras providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 993, de 2008 (PL 993/2008). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Não. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 12/12/2008 (vide 

fl. 25 da proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 23 

e 24 da proposição, em que consta parecer oral da CCJ proferido em Plenário pelo Deputado Brunelli). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fl. 46 

da proposição, em que consta a sanção do governador). 

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Sim. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Sim. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2011.00.2.008658-6, Conselho Especial do TJDFT, Relator 
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Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, julgada em 18/10/2011 e publicada no DJ-e de 01/02/2012, 

página 54. 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI DISTRITAL. LEIS 

DISTRITAIS N.º 4452/2009 (VIGENTE), N.º 4289/2008 E N.º 4072/2007 (REVOGADAS). IPTU. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PARÂMETRO DA LODF. REPRODUÇÃO DE NORMA DA CF. 

REJEITADA. MÉRITO. VALOR VENAL. AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA INCLUIR E ALTERAR 

DADOS PELO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE 

TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI REVOGADORA E DAS 

LEIS REVOGADAS (AFASTANDO-SE A REPRISTINAÇÃO). INCONSTITUCIONALIDADE POR 

ARRASTAMENTO. PEDIDO PROCEDENTE. 

1. É cabível a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) perante este Tribunal de Justiça, tendo em vista que 

a Constituição Federal, no art. 125, § 2º, outorga aos Estados e, por extensão, ao Distrito Federal, competência 

para apreciar representação de inconstitucionalidade cujo objeto consista em lei estadual ou municipal em 

confronto com a Constituição Estadual ou Lei Orgânica do Distrito Federal. 

2. Este Tribunal de Justiça possui competência para apreciar e julgar argüição de inconstitucionalidade de lei 

distrital confrontada com a LODF, ainda que o dispositivo adotado como parâmetro reproduza literalmente 

preceito da Carta Magna. A competência do Supremo Tribunal Federal remanesce preservada e será exercida 

a posteriori, caso haja a interposição de Recurso Extraordinário. Preliminar rejeitada. 

3. O princípio da legalidade está previsto no art. 128, inciso I, da LODF e o conceito de lei nele referido é lei 

em sentido estrito, entendida como norma jurídica aprovada pelo Poder Legislativo Distrital mediante o 

devido processo legislativo; diferindo, pois, do conceito de lei em sentido amplo, que abrange todas as normas 

jurídicas gerais, impessoais, abstratas e compulsórias emanadas do Poder Público estatal.  

4. Na estritiva legalidade tributária prevalece a tipicidade fechada ou tipicidade tributária cerrada, o que 

significa dizer que os tipos tributários devem descrever todos os elementos indispensáveis do fato e da relação 

jurídico-tributária obrigacional, não podendo qualquer dos aspectos da regra-matriz de incidência tributária 

ser introduzido por veículo diverso. 

5. A base de cálculo do IPTU é elemento integrante de sua regra-matriz de incidência tributária, precisamente 

compondo o critério quantitativo, portanto, deve irrestrita submissão ao princípio da tipicidade cerrada. 

6. A definição da base de cálculo do IPTU em lei em sentido formal atende ao postulado da estrita legalidade. 

Contudo, a permissão legal para que o Poder Executivo Distrital a modifique, nitidamente viola referido 

princípio, isto porque, se a instituição do tributo sujeita-se à estrita legalidade tributária, as modificações a 

serem impingindas à lei tributária (seja para incluir, seja para alterar dados)  igualmente devem ser submetidas 

ao devido processo legislativo. 

7. A delegação de poderes, ressalvando a impossibilidade de majoração do valor venal pelo Poder Executivo, 

não elide o vício de inconstitucionalide, eis que a alteração da lei tributária pelo Poder Executivo (que não 

consista em mera correção monetária) configura, por si só, incompatibilidade vertical com o princípio da 

legalidade na modalidade exigir tributo sem lei, caso a autorização permitisse a elevação da base de cálculo, 

configuraria, também, violação ao núcleo aumentar tributo sem lei (art. 128, inciso I, LODF). 

8. Para sanar eventuais distorções decorrentes da correção monetária, que é fator dinâmico e influencia o valor 

venal dos imóveis, a doutrina e a jurisprudência nacional têm admitido que a adequação mediante aplicação 

dos fatores corretivos (valorizantes ou desvalorizantes), necessária para aprimorar e individualizar a avaliação 

para efeitos tributários, pode ser empreendida por ato do Poder Executivo. 

9. A jurisprudência mais do que trintenária do STF permitia que, tanto a correção monetária do valor venal 

dos imóveis, como a reavaliação deste valor, para fins de incidência do IPTU, fossem realizadas pelo Poder 

Executivo. Entretanto, houve modificação na jurisprudência do STF, desde o julgamento do RE 87.763, 

impingindo nova interpretação ao § 2º do art. 97 do CTN, restringe ao Poder Executivo a aplicação de 

correção monetária à base de cálculo (valor venal) dos imóveis para fins de tributação via IPTU. 

10. Reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.º 4.452/2009, atualmente em vigor, e havendo 

pedido subsidiário sucessivo expresso na exordial de declaração de inconstitucionalidade das leis anteriores, 

declaro igualmente inconstitucionais as Leis Distritais n.º 4.289/2008 e n.º 4.072/2007, obstando o efeito 

repristinatório (Lei Federal n.º 9.868/1999, art. 11, §2º). 

11. Declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do parágrafo único do art. 2º, da Lei Distrital n.º 

4.072/2007, posto que não revestido de normatividade e significado autônomos. 

12. O afastamento da norma questionada do ordenamento jurídico pátrio há de ter efeito ex tunc, pois o 

preceito questionado configura radical violação à Lei Orgânica Distrital, assim, conferir efeito ex nunc seria 

medida inócua no caso em comento, posto que perpetuaria a lesão ao contribuinte que por ventura tenha sido 

compelido a efetuar o recolhimento do IPTU, sob os efeitos da lei declarada inconstitucional e das normas 

precedentes, declaradas inconstitucionais, neste ato, por arrastamento.  

13. Procedente o pedido e declarada a inconstitucionalidade material do art. 3º da Lei Distrital n.º 4.452/2009, 
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art. 3º da Lei Distrital n.º 4.289/2008 e art. 2º, caput, e parágrafo único da Lei Distrital n.º 4.072/2007, por 

incompatibilidade vertical com a Lei Orgânica do Distrito Federal‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: Inconstitucionalidade formal do 

dispositivo impugnado, pois, ao permitir que ato do Poder Executivo modifique a pauta de valores dos 

imóveis para fins de incidência do IPTU (i.e., a sua base de cálculo), ele violou o princípio da legalidade 

tributária, previsto no art. 128, I, da LODF. 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não.  

 

3) Lei Ordinária n.º 4.452, de 2009 (PL 1.417/2009) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: art. 3.º da Lei Ordinária n.º 4.452, de 23 de dezembro 

de 2009, que ―Estabelece a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito de 

lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU para o exercício de 2010 e dá 

outras providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 1.417, de 2009 (PL 1.417/2009). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Não. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 14/12/2009 (vide 

fl. 15 da proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 10 

a 12 da proposição, em que consta o parecer oral da CCJ proferido em Plenário pelo Deputado Wilson Lima). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fl. 27 

da proposição, em que consta a sanção do governador).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Sim, tendo a minuta concluído pela admissibilidade do 

dispositivo declarado inconstitucional. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Sim. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2011.00.2.008658-6, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, julgada em 18/10/2011 e publicada no DJ-e de 01/02/2012, 

página 54. 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI DISTRITAL. LEIS 

DISTRITAIS N.º 4452/2009 (VIGENTE), N.º 4289/2008 E N.º 4072/2007 (REVOGADAS). IPTU. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PARÂMETRO DA LODF. REPRODUÇÃO DE NORMA DA CF. 

REJEITADA. MÉRITO. VALOR VENAL. AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA INCLUIR E ALTERAR 

DADOS PELO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE 

TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI REVOGADORA E DAS 

LEIS REVOGADAS (AFASTANDO-SE A REPRISTINAÇÃO). INCONSTITUCIONALIDADE POR 

ARRASTAMENTO. PEDIDO PROCEDENTE. 

1. É cabível a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) perante este Tribunal de Justiça, tendo em vista que 

a Constituição Federal, no art. 125, § 2º, outorga aos Estados e, por extensão, ao Distrito Federal, competência 

para apreciar representação de inconstitucionalidade cujo objeto consista em lei estadual ou municipal em 

confronto com a Constituição Estadual ou Lei Orgânica do Distrito Federal. 

2. Este Tribunal de Justiça possui competência para apreciar e julgar argüição de inconstitucionalidade de lei 

distrital confrontada com a LODF, ainda que o dispositivo adotado como parâmetro reproduza literalmente 

preceito da Carta Magna. A competência do Supremo Tribunal Federal remanesce preservada e será exercida 

a posteriori, caso haja a interposição de Recurso Extraordinário. Preliminar rejeitada. 

3. O princípio da legalidade está previsto no art. 128, inciso I, da LODF e o conceito de lei nele referido é lei 

em sentido estrito, entendida como norma jurídica aprovada pelo Poder Legislativo Distrital mediante o 

devido processo legislativo; diferindo, pois, do conceito de lei em sentido amplo, que abrange todas as normas 

jurídicas gerais, impessoais, abstratas e compulsórias emanadas do Poder Público estatal.  

4. Na estritiva legalidade tributária prevalece a tipicidade fechada ou tipicidade tributária cerrada, o que 

significa dizer que os tipos tributários devem descrever todos os elementos indispensáveis do fato e da relação 

jurídico-tributária obrigacional, não podendo qualquer dos aspectos da regra-matriz de incidência tributária 

ser introduzido por veículo diverso. 



159 

 

5. A base de cálculo do IPTU é elemento integrante de sua regra-matriz de incidência tributária, precisamente 

compondo o critério quantitativo, portanto, deve irrestrita submissão ao princípio da tipicidade cerrada. 

6. A definição da base de cálculo do IPTU em lei em sentido formal atende ao postulado da estrita legalidade. 

Contudo, a permissão legal para que o Poder Executivo Distrital a modifique, nitidamente viola referido 

princípio, isto porque, se a instituição do tributo sujeita-se à estrita legalidade tributária, as modificações a 

serem impingindas à lei tributária (seja para incluir, seja para alterar dados)  igualmente devem ser submetidas 

ao devido processo legislativo. 

7. A delegação de poderes, ressalvando a impossibilidade de majoração do valor venal pelo Poder Executivo, 

não elide o vício de inconstitucionalide, eis que a alteração da lei tributária pelo Poder Executivo (que não 

consista em mera correção monetária) configura, por si só, incompatibilidade vertical com o princípio da 

legalidade na modalidade exigir tributo sem lei, caso a autorização permitisse a elevação da base de cálculo, 

configuraria, também, violação ao núcleo aumentar tributo sem lei (art. 128, inciso I, LODF). 

8. Para sanar eventuais distorções decorrentes da correção monetária, que é fator dinâmico e influencia o valor 

venal dos imóveis, a doutrina e a jurisprudência nacional têm admitido que a adequação mediante aplicação 

dos fatores corretivos (valorizantes ou desvalorizantes), necessária para aprimorar e individualizar a avaliação 

para efeitos tributários, pode ser empreendida por ato do Poder Executivo. 

9. A jurisprudência mais do que trintenária do STF permitia que, tanto a correção monetária do valor venal 

dos imóveis, como a reavaliação deste valor, para fins de incidência do IPTU, fossem realizadas pelo Poder 

Executivo. Entretanto, houve modificação na jurisprudência do STF, desde o julgamento do RE 87.763, 

impingindo nova interpretação ao § 2º do art. 97 do CTN, restringe ao Poder Executivo a aplicação de 

correção monetária à base de cálculo (valor venal) dos imóveis para fins de tributação via IPTU. 

10. Reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.º 4.452/2009, atualmente em vigor, e havendo 

pedido subsidiário sucessivo expresso na exordial de declaração de inconstitucionalidade das leis anteriores, 

declaro igualmente inconstitucionais as Leis Distritais n.º 4.289/2008 e n.º 4.072/2007, obstando o efeito 

repristinatório (Lei Federal n.º 9.868/1999, art. 11, §2º). 

11. Declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do parágrafo único do art. 2º, da Lei Distrital n.º 

4.072/2007, posto que não revestido de normatividade e significado autônomos. 

12. O afastamento da norma questionada do ordenamento jurídico pátrio há de ter efeito ex tunc, pois o 

preceito questionado configura radical violação à Lei Orgânica Distrital, assim, conferir efeito ex nunc seria 

medida inócua no caso em comento, posto que perpetuaria a lesão ao contribuinte que por ventura tenha sido 

compelido a efetuar o recolhimento do IPTU, sob os efeitos da lei declarada inconstitucional e das normas 

precedentes, declaradas inconstitucionais, neste ato, por arrastamento.  

13. Procedente o pedido e declarada a inconstitucionalidade material do art. 3º da Lei Distrital n.º 4.452/2009, 

art. 3º da Lei Distrital n.º 4.289/2008 e art. 2º, caput, e parágrafo único da Lei Distrital n.º 4.072/2007, por 

incompatibilidade vertical com a Lei Orgânica do Distrito Federal‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: Inconstitucionalidade formal do 

dispositivo impugnado, pois, ao permitir que ato do Poder Executivo modifique a pauta de valores dos 

imóveis para fins de incidência do IPTU (i.e., a sua base de cálculo), ele violou o princípio da legalidade 

tributária, previsto no art. 128, I, da LODF. 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não.  

 

- Concessão e permissão de serviço público (ou suas renovações), sem prévia licitação (arts. 25, 26 e 186 da 

LODF) – dois casos 

 

1) Lei Ordinária n.º 4.384, de 2009 (PL 1.135/2009) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Ordinária n.º 4.384, de 28 de julho de 

2009, que ―Prorroga as concessões e permissões previstas na Lei nº 324, de 30 de setembro de 1992, e dá 

outras providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 1.135, de 2009 (PL 1.135/2009). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Não. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 30/06/2009 (vide 

fl. 18 da proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 15 
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e 16 da proposição, em que consta o parecer oral da CCJ proferido em Plenário pelo Deputado Rogério 

Ulysses). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fl. 25 a 

27 da proposição, em que consta a sanção do governador).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2010.00.2.019355-7, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Mário Machado, julgada em 14/02/2012 e publicada no DJ-e de 15/03/2012, página 96. 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 19 DA LEI DISTRITAL Nº 324/92. LEIS 

DISTRITAIS 4.384/2009 E 4.534/2011. PRORROGAÇÃO DAS PERMISSÕES DE USO DE ÁREAS 

PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, 

DA IMPESSOALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO.  

Inicial e aditamento que atendem todos os requisitos legais.  

A dispensa de licitação está definida no art. 24 da Lei 8.666/1993, sendo defeso ampliar as hipóteses ali 

prescritas. 

Evidenciado o descompasso das Leis distritais 4.384/2009 e 4.534/2011, e do art. 19 da Lei distrital nº 324/92, 

com o estatuído na LODF e CF (artigos 19, caput, 26 e 49, 51, caput e parágrafo 3°, todos da Lei Orgânica do 

Distrito Federal; e art. 5º, caput, 19, III, 37, caput, e inc. XXI, e 175, da Constituição Federal), declara-se, por 

violação aos princípios da isonomia, da legalidade, da moralidade, e do interesse público, a 

inconstitucionalidade material das Leis distritais nºs 4.384, de 29/09/2009, e 4.534, de 12/01/2011, e a 

revogação do artigo 19 da Lei distrital nº 324/92 pela Lei Orgânica do Distrito Federal, promulgada em 

08/06/1993. 

Hipótese de modulação dos efeitos dessa decisão, no tocante àqueles que ocupavam as áreas por longos anos, 

por relevante interesse social e razões de segurança jurídica, permitindo-se que a mesma tenha efeitos ex nunc. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: Inconstitucionalidade material da 

norma, ao propor a prorrogação das permissões de uso de áreas públicas do DF para o exercício de atividade 

econômica, sem o procedimento da licitação, em desrespeito aos princípios da moralidade, impessoalidade, 

razoabilidade e interesse público e com violação aos arts. 19, ―caput‖, 26, 49 e 51, ―caput‖ e § 3.º, da LODF e 

arts. 5.º, ―caput‖, 19, III, 37, ―caput‖ e XXI, e 175 da CF/88.  

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim.  

 

2) Lei Complementar n.º 806, de 2009 (PLC 116/2009) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: art. 3.º, § 2.º, art. 5.º, parágrafo único, art. 10, § 3.º, 

dando-se interpretação conforme do art. 7.º, § 1.º, todos da Lei Complementar n.º 806, de 12 de junho de 

2009, que ―Dispõe sobre a política pública de regularização urbanística e fundiária das unidades imobiliárias 

ocupadas por entidades religiosas de qualquer culto para celebrações públicas ou entidades de assistência 

social e dá outras providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei Complementar n.º 116, de 2009 (PLC 116/2009). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Não. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não (vide fl. 1.513 da 

proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 

1.510 e 1.511 da proposição, em que consta o parecer oral da CCJ proferido em Plenário pelo Deputado Raad 

Massouh). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fls. 

1.658 e 1.701 da proposição, em que consta a sanção do governador).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 
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- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2010.00.2.014347-2, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, julgada em 08/11/2011 e publicada no DJ-e de 02/12/2011, página 

69. 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA 

AÇÃO – LEI DE CARÁTER IMPOSITIVO - PRELIMINAR REJEITADA - LEI COMPLEMENTAR  N.º 

806/2009, DE 12.06.2009 - ARTS. 3º, §2º, ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO; ART. 7º, §1º, ART. 10, §3º E 

ART. 17 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS OCUPADOS POR ENTIDADES 

RELIGIOSAS E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL EM 

HIPÓTESE DA IMPOSSIBILIDADE URBANÍSITICA DE REGULARIZAÇÃO - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE, RAZOABILIDADE - INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL 

QUE DISPENSA A EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA PARA REGULARIZAÇÃO DE 

IMÓVEIS ELENCADOS NOS ANEXOS V E X – INTERPRETAÇÃO CONFORME A LODF - 

INEXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA PARTICIPAÇÃO DE INADIMPLENTES EM 

CERTAME LICITATÓRIO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO DO ENDEREÇO E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL LICITADO – INEXISTÊNCIA DE 

OFENSA Á LODF, ART. 49. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.  

1.A Lei Complementar nº 806/2009 tem caráter impositivo, possuindo relevância pública, social e econômica 

no âmbito desta unidade da Federação, haja vista tratar de alienação de imóveis públicos e regularização 

fundiária.  

2.A possibilidade de que seja disponibilizado pela TERRACAP outro imóvel público em caso de não ser 

viável urbanisticamente a fixação de atividade religiosa ou de assistência social no local ocupado 

irregularmente (art. 3º, §2º e art.5º, parágrafo único), bem assim a possibilidade de participação no certame 

licitatório de ocupantes inadimplentes (art. 10, §3º), violam verticalmente os princípios da isonomia, 

impessoalidade, razoabilidade e o interesse público que norteiam o procedimento licitatório.  

3.É inconstitucional a interpretação do § 1º do art. 7º, da lei em exame, que permita a desafetação de áreas 

públicas sem a observância da sistemática preconizada pela LODF, que inclui a necessária aprovação de 

estudos urbanísticos, audiência da população e, após, a edição de lei específica, devendo ser excluída, a fim de 

evitar irregularidades que contaminem o procedimento licitatório.       

4.Não padece de vício de inconstitucionalidade a previsão contida no art. 17 da lei em exame que permite à 

TERRACAP corrigir erro no endereçamento ou na localização do imóvel licitado, tendo em vista que não se 

trata de substituir o imóvel por outro, mas, apenas, de exercer correções no imóvel que está sendo alienado.     

5.Considerando razões de relevante interesse público e relevante interesse social que a questão encerra, pois 

há grande probabilidade de já se terem licitados vários imóveis públicos ocupados, é razoável a aplicação da 

técnica da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a fim de preservar situações 

consolidadas, em homenagem ao postulado da segurança jurídica 

6.Ação direta de inconstitucionalidade com pedido julgado parcialmente procedente, com modulação dos 

efeitos, em relação ao arts. 3º, §2º, art. 5º e seu parágrafo único, art. 10, §1º, dando-se interpretação conforme 

do art. 7º, §1º, da Lei Complementar nº 806/2009, com eficácia erga omnes e efeitos ex nunc.  

7.Rejeitada a preliminar. Deu-se parcial provimento. Unânime‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: Inconstitucionalidade material da 

norma, ao propor a prorrogação das permissões de uso de áreas públicas do DF para o exercício de atividade 

econômica, sem o procedimento da licitação, em desrespeito aos princípios da moralidade, impessoalidade, 

razoabilidade e interesse público e com violação aos arts. 19, ―caput‖, 26, 49 e 51, ―caput‖ e § 3º, da LODF e 

arts. 5.º, ―caput‖, 19, III, 37, ―caput‖ e XXI, e 175 da CF/88.  

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim.  

 

- Contrariedade ao interesse público e às normas de política urbana da LODF, diante da previsão da 

concessão de alvará “provisório” (e sua prorrogação indefinida) aos imóveis em situação irregular quanto 

à legislação urbanística (arts. 15, XIV; 18, I; 19, caput; 117, caput; 128, II; 314, caput, parágrafo único e 

seus incisos III, IV, V e XI, alínea “a”, todos da LODF) – dois casos 

 

1) Lei Ordinária n.º 4.151, de 2008 (PL 851/2008) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Ordinária n.º 4.151, de 05/06/08, que 

―Dispõe sobre o licenciamento para o exercício de atividades econômicas no âmbito do Distrito Federal e dá 
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outras providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 851, de 2008 (PL 851/2008) 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo. 

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Não. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não, vide fl. 29 da 

proposição.  

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 25 

a 27 da proposição, em que consta parecer oral da CCJ proferido em Plenário pela Deputada Eurides Brito). 

- - Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Sim (vide fls. 36 

a 41 da proposição, em que consta veto parcial do Governador sobre o art. 1.º, parágrafo único, do projeto, 

baseado no arts. 71, § 1.º, IV, e 100, IX, da LODF, bem como no argumento de que a emenda parlamentar não 

pode desfigurar o objetivo inicial visado pela proposição), sendo que o veto foi mantido pela CLDF, à fl. 46. 

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2008.00.2.009532-7, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Estevam maia, julgada em 16/12/2008 e publicada no DJ-e de 15/01/2009, página 23.  

- Ementa do Acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 4.151/08 – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 

INICIAL – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL – PROCEDÊNCIA 

DA AÇÃO. 

1. Indemonstrados os vícios que tornariam inábil a inicial, não prospera a preliminar de inépcia. 

2. Evidenciada a violação dos dispositivos indicados, da Lei Orgânica do Distrito Federal, tem-se por 

procedente a ação direta de inconstitucionalidade da Lei 4.151/2008‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade material da 

norma, por afronta aos arts. 15, XIV; 18, I; 19, caput; 117, caput; 128, II; 314, caput, parágrafo único e seus 

incisos III, IV, V e XI, alínea ―a‖, todos da LODF, tendo em vista que a norma esvaziava o exercício do poder 

de polícia da Administração Pública distrital no sentido da fiscalização da ocupação ordenada do território do 

DF, ao permitir a concessão de alvará ―provisório‖ ou "de transição" para estabelecimento cuja atividade se 

encontrasse em desconformidade com o uso previsto em legislação urbanística, pelo prazo de quatro anos, 

prorrogável uma vez ou até mesmo indefinidamente, o que propiciaria a continuidade das ilegalidades 

urbanísticas, a evidenciar a incompatibilidade da Lei 4.151/08 com o interesse público e com as normas de 

política urbana da LODF. 

Registrou-se que a Lei Distrital 1.171/96, que criara o mesmo instituto do alvará precário e sua renovação por 

mais de uma vez, já havia sido declarada anteriormente inconstitucional pelo TJDFT (na ADI 

2006.00.2.005211-6) pelas mesmas razões, demonstrando que a lei distrital ora declarada inconstitucional 

possuía o mesmo teor de outra anteriormente invalidada pelo TJDFT. 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim.  

 

2) Lei Ordinária n.º 4.457, de 2009 (PL 1.503/2009) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: art. 3.º, § 2.º; a expressão ―ou atestado de conclusão 

da obra‖, constante do ―caput‖ do artigo 15; a expressão ―ou atestado de conclusão de obras ou laudo técnico 

atestando as condições de segurança da edificação, exceto nos casos previstos no art. 3º, § 2º, e no art. 11, III‖, 

constante do inciso III do art. 16; o § 2.º do art. 16; e o art. 36, incisos II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, todos 

da Lei Distrital nº 4.457, de 23 de dezembro de 2009, que ―Dispõe sobre o licenciamento para funcionamento 

de atividades econômicas e atividades sem fins lucrativos no âmbito do Distrito Federal‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 1.503, de 2009 (PL 1.503/2009). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Não. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 16/12/2009 (vide 

fl. 30 da proposição). 
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- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 27 

e 28 da proposição, em que consta o parecer oral da CCJ proferido em Plenário pelo Deputado Wilson Lima). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fl. 81 

da proposição, em que consta a sanção do governador).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2010.00.2.008554-0, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Ângelo Passareli, julgada em 05/10/2010 e publicada no DJ-e de 14/10/2010, página 238 

(embargos de declaração provido, julgado em 15/02/2011 e publicado no DJ-e de 23/02/2011, p. 43). 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DA LEI DISTRITAL 4.457/2008. 

ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS 

EXIGÍVEIS. LIMINAR DEFERIDA. AFASTAMENTO DA EFICÁCIA, COM EFEITOS EX NUNC E 

ERGA OMNES, DOS DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS. 

Encontrando-se presentes os pressupostos necessários para a concessão da liminar vindicada (periculum in 

mora e fumus boni iuris), impõe-se, com fulcro nos artigos 111 e 112 do RITJDFT, a concessão para afastar a 

eficácia de dispositivos da Lei Distrital nº 4.457/2009, em face de sua flagrante inconstitucionalidade, o que 

deve ser feito com efeitos ex nunc e erga omnes, até a apreciação definitiva da ação direta de 

inconstitucionalidade pelo Conselho Especial do TJDFT. 

Liminar Concedida‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão liminar. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade material dos 

dispositivos impugnados, que, ao permitirem a concessão de alvarás precários para o uso do imóvel, ofendem 

os preceitos de política urbana estabelecidos pela LODF, mais precisamente os arts. 15, XIV, 19, caput, 117, 

caput, 314, caput, parágrafo único e seus incisos III, IV, V e XI, alínea ―a‖, 325, e 326, todos da LODF. 

Registrou-se que a norma impugnada representa a reedição de outras já declaradas inconstitucionais, no que se 

refere à questão de afronta ao zoneamento urbano do DF e à expedição de alvarás a título precário ou especial, 

no âmbito das ações diretas de inconstitucionalidade de número 2006.00.2.005211-6, 2008.00.2.015686-2 e 

2008.00.2.005560-5.  

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim.  

 

- Ofensa às normas da LODF sobre servidores públicos (no caso: vinculação de vencimentos para efeito de 

remuneração, art. 19, inciso XII, da LODF) – 1 caso 

 

1) Lei Ordinária n.º 4.075, de 2007 (PL 632/2007)  

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: art. 32 da Lei Ordinária n.º 4.075, de 28 de dezembro 

de 2007, que ―Dispõe sobre a Carreira Magistério Público do Distrito Federal e dá outras providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 632, de 2007 (PL 632/2007). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Não. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 13/12/2007 (vide 

fl. 110 da proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 82 

e 83 e 105 a 108, em que constam pareceres orais da CCJ proferidos em Plenário, tanto em 1.º, quanto em 2.º 

turnos, pela Deputada Eurides Brito). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fls. 189 

e 205 da proposição, em que consta a sanção do governador). 

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2009.00.2.001742-7, Conselho Especial do TJDFT, Relator designado 

Desembargador J. J. Costa Carvalho, julgada em 02/06/2009 e publicada no DJ-e de 09/11/2009, página 38. 

- Ementa do Acórdão: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 32, DA LEI 
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DISTRITAL Nº 4.075/2007. CONFRONTO COM O DISPOSTO NO ART. 19, XII, DA LEI ORGÂNICA 

DO DISTRITO FEDERAL. VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO 

PÚBLICO DO DF AO ÍNDICE DE REAJUSTE DO FUNDO CONSTITUCIONAL. VÍCIO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROCEDÊNCIA. EFICÁCIA EX TUNC.  

O Fundo Constitucional não se destina unicamente ao pagamento de servidores, mas se ocupa de fazer frente a 

todas as despesas do serviço público prestado, de maneira que o art. 32, da Lei Distrital n.º 4.075/2007, ao 

vincular o índice direto do reajuste do Fundo Constitucional à remuneração dos professores do DF, colidiu 

com o disposto no art. 19, XII, da LODF, restando caracterizado, por isso, vício de inconstitucionalidade 

material.  

Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, com efeitos erga omnes e eficácia ex tunc. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade material do 

art. 32 da Lei Distrital n.º 4.075/07, que vincula o reajuste da remuneração dos professores, no mínimo, aos 

índices correspondentes ao repasse do Fundo Constitucional do DF (FCDF) nos anos de 2009 e 2010, tendo 

em vista que essa norma viola o art. 19, XII, da LODF, o qual veda a vinculação ou equiparação de 

vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 

Registrou-se que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a inconstitucionalidade de normas 

locais que vinculam o reajuste de seus servidores a índices federais, tendo em vista a autonomia dos Estados e 

do Distrito Federal, entendimento consolidado no enunciado n.º 681 da Súmula do STF, a saber: ―É 

inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices 

federais de correção monetária‖. 

Considerou-se que o real escopo da proibição da vinculação da remuneração do pessoal do serviço público é o 

de impedir os reajustes automáticos, com graves impactos para os cofres públicos e com subtração da 

faculdade dos administradores públicos de dosar as despesas com pessoal. No presente caso, a vinculação não 

se deu entre remunerações de cargos diversos, mas do cargo de professor com o aumento do aporte feito pela 

União ao FCDF, o que igualmente viola o art. 19, XII, da LODF.  

Prevaleceu o entendimento de que, ainda que a norma tenha se referido a um reajuste mínimo, houve a 

previsão de um reajuste automático (ainda que mínimo), o que é vedado pela LODF.  

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Não. 
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APÊNDICE E – LEIS DISTRITAIS DA 5.ª LEGISLATURA COM INCONSTITUCIONALIDADES 

MATERIAIS PROVOCADAS PELOS PARLAMENTARES DISTRITAIS E PELO GOVERNADOR 

 

- Concessão, de forma descriteriosa, de privilégio a contribuintes que se encontram em situação 

equivalente (arts. 19, caput, 128, II, 131, I, e 149, § 7.° e II, todos da LODF) – 2 casos 

 

1) Lei Ordinária n.º 4.243, de 2008 (PL 1.028/2008) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: íntegra da Lei Ordinária n.º 4.243, de 10 de novembro 

de 2008, que ―Introduz al terações  na Lei  nº  7 .431,  de 17 de dezembro  de 1985,  que inst i tui  

no Dist r i to  Federa l  o  Imposto sobre a  Propr iedade de Veículos Automotores ‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 1.028, de 2008 (PL 1.028/2008). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo. 

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Sim, em parte (vide fl. 14 da proposição). 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não (vide fl. 21 da 

proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 07 

a 09 e 18 a 20 da proposição, em que constam pareceres orais da CCJ, ambos proferidos em Plenário pela 

Deputada Eurides Brito). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fls. 28 

a 30 da proposição, em que consta a sanção do governador).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2008.00.2.017266-2, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Mário Machado, julgada em 16/06/2009 e publicada no DJ-e de 02/09/2009, página 17). 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL Nº 4.243, DE 10/11/28, E DO 

ARTIGO 13 DA LEI COMPLEMENTAR 781, DE 01/10/2008. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO IPVA 

PARA ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. 

REMISSÃO DAS MULTAS AUTUADAS PELO TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - 

DFTRANS CONTRA OS VEÍCULOS QUE INTEGRARAM OS EXTINTOS SISTEMA DE 

TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO - STPA E SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

ALTERNATIVO DE CONDOMÍNIOS - STPAC ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

MATERIAL FRENTE À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. VÍCIO MATERIAL 

EVIDENCIADO.  TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE CONTRIBUINTES QUE SE ENCONTRAM EM 

SITUAÇÃO EQUIVALENTE.  VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.  

Evidenciado o descompasso da Lei distrital nº 4.243, de 10 de novembro de 2008, e do artigo 13 da Lei 

Complementar 781, de 1° de outubro de 2008, com o estatuído na LODF (arts. 19, caput, 128, inciso II, 131, 

inciso I, e 149, § 7° e seu inciso II, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal), declara-se a 

inconstitucionalidade material dos dispositivos impugnados, por violação aos princípios da isonomia, da 

legalidade, da moralidade, e do interesse público. Evidenciado, nos dispositivos, tratamento desigual entre 

contribuintes que se encontram em situação equivalente.  

Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade material da 

norma impugnada pela violação dos arts. 19, caput, 128, II, 131, I, e 149, § 7.° e II, todos da LODF, pois, ao 

estabelecer isenção do IPVA para ônibus e  microônibus vinculados  ao transporte  público 

cole t ivo,  a  norma concedeu , de forma descriteriosa, privilégio a contribuintes que se encontram em 

situação equivalente a tantos outros, não contemplados com o benefício (a exemplo dos veículos de transporte 

educacional, transporte hospitalar, etc.), gerando enriquecimento sem causa de particulares, em violação ao 

princípio da isonomia fiscal, expresso no art. 128, II, da LODF, assim como violação ao art. 149, § 7.° e seu 

inciso II, tendo em vista que a Lei não apresenta planejamento prévio acerca dos seus efeitos sobre as receitas 

e despesas do Distrito Federal. 

Registrou-se que, no julgamento da ADI 2006.00.2.002668-8, julgada em 16/12/08, o TJDFT já havia 

declarado a inconstitucionalidade da Lei Distrital 3.649/05, que concedia isenção do IPVA para veículos de 

empresas que prestam serviços de vigilância, veículos de competição, veículos pertencentes a profissional 
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autônomo utilizados exclusivamente para o serviço de transporte coletivo de escolares e veículos pertencentes 

a motorista portador de necessidades especiais, por se entender que foi concedido tratamento desigual entre 

contribuintes que se encontram em situação equivalente e, portanto, violado o princípio da isonomia do art. 

128, II, da LODF.  

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim. 

 

2) Lei Ordinária n.º 4.288, de 2008 (PL 1.051/2008) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: art. 1.º, I, V e VI e art. 2.º da Lei Ordinária n.º 4.288, 

de 26 de dezembro de 2008, que ―Concede remissão dos débitos decorrentes da cobrança de preço público 

pela utilização de áreas públicas, relativamente aos exercícios anteriores a julho de 2008, e dos créditos 

tributários relativos ao Regime Tributário Simplificado do Distrito Federal – Simples Candango, instituído 

pela Lei nº 2.510, de 29 de dezembro de 1999, aos contribuintes que especifica e dá outras providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 1.051, de 2008 (PL 1.051/2008). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Sim, em parte (vide fls. 15, 33 e 36 da proposição, em que 

fica evidenciado que o inciso V do art. 1.º e o art. 2.º da Lei foram inseridos por emenda). 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 12/12/2008 (vide 

fl. 48 da proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 12 

a 14 e 44 a 47 da proposição, em que constam pareceres orais da CCJ proferidos em Plenário, em 1.º e em 2.º 

turno, respectivamente pelos Deputados Eurides Brito e Pedro do Ovo). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fl. 60 a 

63 da proposição, em que consta a sanção do governador).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2009.00.2.017501-8, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Lecir Manoel da Luz, julgada em 08/02/2011 e publicada no DJ-e de 31/03/2011, página 84. 
 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 4.288/2008 – REMISSÃO DE CRÉDITOS 

TRIBUTÁRIOS A GRUPOS PARTICULARIZADOS – PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO 

CONHECIMENTO DA AÇÃO RELATIVAMENTE AO ARTIGO 5º - TRIBUTOS RELACIONADOS EM 

NORMATIVO JÁ DECLARADO INCONSTITUCIONAL – MÉRITO: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

IGUALDADE TRIBUTÁRIA – ARTIGO 128, II, DA LODF – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE. 

I – O instituto da remissão, como modalidade de extinção de crédito tributário, deve total obediência aos 

princípios constitucionais e administrativos, em especial o da isonomia tributária, segundo o qual os 

contribuintes, em idênticas circunstâncias e características de capacidade contributiva, estejam submetidos a 

idêntico regime tributário. Nesse sentido, os incisos I, V e VI do artigo 1º da lei impugnada, bem como o 

artigo 2º, mostram-se em desconformidade com o preceito da igualdade, porquanto os demais integrantes do 

grupo de comerciantes, concessionários e permissionários ocupantes de área pública, bem como feirantes e 

permissionários sujeitos passivos da Taxa de Rateio, não foram contemplados com a remissão dos créditos 

tributários em relação aos sujeitos passivos da mesma categoria, que exercem suas atividades no SIA, na 

Passagem Subterrânea da Galeria dos Estados e na Rodoviária do Plano Piloto. 

II – Não ocorre a alegada violação ao artigo 131, I, da LODF, haja vista a especificidade da norma, que 

indica, em cada artigo, o tributo cujo crédito se concede a remissão, o período e o beneficiário do perdão 

fiscal. 

III – O artigo 149, § 7º, inciso II da Lei Orgânica do Distrito Federal dirige-se ao projeto de lei orçamentária, 

o qual deverá identificar o efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, 

subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, não sendo, portanto, parâmetro de 

inconstitucionalidade para a lei combatida, a qual concedeu remissão‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade material dos 

dispositivos impugnados, por violação ao princípio da igualdade tributária (art. 128, II, da LODF), na medida 

em que houve tratamento diferenciado entre contribuintes que se encontravam em situação equivalente.  
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Entendeu-se como casuística e violadora do princípio da igualdade a remissão de créditos tributários, proposta 

nesses dispositivos, em benefício de permissionários ou concessionários de áreas públicas com atuação no 

Mercado das Flores no Plano Piloto, na Passagem Subterrânea de Pedestre entre o Setor Comercial Sul e o 

Setor Bancário Sul e na Rodoviária do Plano Piloto. 

Citou-se julgado anterior do TJDFT em que entendimento similar já havia sido fixado, em relação a lei 

distrital que fixara remissão de débitos tributários em benefício dos permissionários dos boxes estabelecidos 

no terminal rodoferroviário de Brasília (ADI 2005.00.2.010858-1, relator Desembargador Lecir Manoel da 

Luz, julgada em 23/05/2006 e publicada no DJU de 13/03/2007, página 96). 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim.  

 

- Ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do interesse público, previstos no art. 19, 

caput, da LODF, diante da inclusão de “manifestações religiosas” e “eventos artísticos ou culturais” no 

conceito de “atividades e programas de interesse público”, a fim de autorizar indevidamente, o repasse de 

verbas públicas a entidades que não prestam serviços de forma continuada – 1 caso 

 

1) Lei Ordinária n.º 4.049, de 2007 (PL 401/2007) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: incisos I, II e III do § 3.º do art. 2.º da Lei Ordinária 

n.º 4.049, de 4 de dezembro de 2007, que ―Dispõe sobre a concessão de subvenção social e auxílio para 

investimentos a entidades com personalidade jurídica de direito privado e dá outras providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 401, de 2007 (PL 401/2007). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Sim, em parte (vide fls. 16 a 25 da proposição, em que fica 

evidenciado que as inconstitucionalidades aos incisos II e III do § 3.º do art. 2.º da Lei em questão foram 

introduzidas por emenda parlamentar). 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não (vide fl. 38 da 

proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 10 

e 11 e 36 e 37 da proposição, em que constam os pareceres orais da CCJ proferidos em Plenário, em 1.º e em 

2.º turnos, pelo Deputado Aylton Gomes). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fl. 63 

da proposição, em que consta a sanção do governador).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2010.00.2.002035-1, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Sérgio Bittencourt, julgada em 14/09/2010 e publicada no DJ-e de 30/11/2010, página 74. 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INCISOS I/III DO §3º DO ARTIGO 2º DA LEI 

DISTRITAL 4.049/2007 – SUBVENÇÃO SOCIAL E AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS – ENTIDADES 

FILANTRÓPICAS – “ATIVIDADES E PROGRAMAS DE INTERESSE PÚBLICO” – AMPLIAÇÃO DO 

CONCEITO – “MANIFESTAÇÕES E EVENTOS” – NATUREZA DIVERSA – NORMA DE CARÁTER 

LOCAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA – VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS QUE 

NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 

Lei que não dispõe sobre normas gerais de direito financeiro (tarefa que, de fato, foi atribuída à Lei Federal nº 

4.320/64), mas sim sobre concessão de verba pública, a título de subvenção social e auxílio para 

investimentos a entidades com personalidade jurídica de direito privado no âmbito local. 

O legislador distrital, ao incluir “manifestações religiosas”, “eventos artísticos ou culturais” e “eventos 

destinados ao incremento de atividades ou programas” (inc. I, II e III, § 3º, art. 2º), que têm caráter eventual, 

no conceito de “atividades e programas de interesse público”, que pressupõem continuidade, atuou com 

abuso da função legiferante. Isso porque os dispositivos citados destoam do fim colimado pela norma, na 

medida em que autorizam, indevidamente, o repasse de verbas públicas a entidades que não prestam serviços 

de forma continuada. 

Desta forma, comprovada a afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do interesse 

público, estatuídos no art. 19, caput, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a declaração de 

inconstitucionalidade material do § 3º e seus incisos é medida que se impõe‖. 
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- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade material dos 

dispositivos impugnados, que incluem “manifestações religiosas” e “eventos artísticos ou culturais” no 

conceito de “atividades e programas de interesse público”, os quais pressupõem continuidade, e, dessa 

forma, autorizam, indevidamente, o repasse de verbas públicas a entidades que não prestam serviços de forma 

continuada, em desrespeito aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do interesse público, 

previstos no art. 19, caput, da LODF.  

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim.  

 

- Contrariedade ao interesse público e às normas de política urbana da LODF, diante da previsão da 

concessão de alvará “provisório” (e sua prorrogação indefinida) aos imóveis em situação irregular quanto 

à legislação urbanística (arts. 15, XIV; 18, I; 19, caput; 117, caput; 128, II; 314, caput, parágrafo único e 

seus incisos III, IV, V e XI, alínea “a”, todos da LODF) – 1 caso 

 

1) Lei Ordinária n.º 4.201, de 2008 (PL 862/2008)  

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: arts. 10, I e II, 32, 33, 34, I, e 35 da Lei Ordinária n.º 

4.201, de 02 de setembro de 2008, que ―Dispõe sobre o licenciamento para o exercício de atividades 

econômicas e sem fins lucrativos no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 862/2008 (PL 862/2008).  

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo. 

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Sim, em parte (vide fls. 29 a 69 e 82 e 83 da proposição, as 

quais evidenciam que os arts. 10, I e II, 32, I e 35 da Lei foram inseridos por emenda). 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 25/06/2008 (vide 

fl. 93 da proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 77 

e 78 da proposição, em que consta parecer oral da CCJ proferido em Plenário pela Deputada Eurides Brito). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Sim, em parte 

(vide fls. 172 a 174 da proposição, em que consta veto parcial do Governador sobre os arts. 33, II, e 35 do 

projeto, baseado nos arts. 71, § 1.º, IV, 100, IV e 151, I, da LODF), sendo que o veto foi mantido em relação 

ao art. 33, II, e derrubado em relação ao art. 35, às fls. 197 e 198. 

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2008.00.2.015686-2, Conselho Especial do TJDFT, Relatora 

Desembargadora Carmelita Brasil, julgada em 25/08/2009 e publicada no DJ-e de 28/09/2009, p. 50.  

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 10, I e II, 32, 33, 34, I e 35 da 

LEI DISTRITAL Nº. 4.201/08, E ARTIGOS 15, I, II e V, 29, § 4º, 30, 32 e 42 DO DECRETO DISTRITAL 

Nº. 29.566/08. CONCESSÃO DE ALVARÁ TRANSITÓRIO. IREGULARIDADES INSANÁVEIS. 

INVIABILIDADE DO PODER DE POLÍCIA. DISPOSIÇÕES NORMATIVAS SIMILARES ÀS QUE JÁ 

HAVIAM SIDO DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA ADI 

2006.00.2.005211-6. ATIVIDADES ECONOMICAS PRATICADAS EM DESACORDO COM AS 

REGRAS DE ZONEAMENTO URBANO. INFRINGENCIA AO ARTIGO 314, CAPUT E INCISOS V e IX 

DA LEI ORGANICA DO DISTRITO FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 

DECLARAÇÃO COM EFEITOS PRO FUTURO. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. 

INDEFERIMENTO. 

Tratando-se o alvará de funcionamento transitório de autorização concedida pela Administração para a prática 

de atividades econômicas e as sem fins lucrativos enquanto se busca sanar determinadas irregularidades, 

afiguram-se inconstitucionais as disposições normativas que permitem a concessão dessa autorização quando 

as irregularidades são insanáveis, tal como quando ferem as regras de zoneamento urbano, ex vi do artigo 314 

caput e incisos V e IX da Lei Orgânica do Distrito Federal. 

De igual forma, há malferimento ao princípio da razoabilidade, na medida em que se autoriza o 

desenvolvimento precário de atividades sem quaisquer perspectivas de legalização dessas no local onde são 

realizadas, pois impossível a concessão de alvará definitivo nas situações delineadas. 

A teor do disposto no artigo 27 da Lei nº. 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade com efeitos pro 
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futuro somente pode ser deferida quando se vislumbre a possibilidade de vulneração da segurança jurídica ou 

que haja excepcional interesse social‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade material dos 

arts. 10, I e II, 32, 33 e 34, I, e 35 da Lei Distrital 4.201/08 pela não observância dos artigos 15, XIV, 18, I, 

19, caput, 128, II, 314, caput, parágrafo único, III, IV, V e XI, ―a‖, todos da LODF. 

A Lei n.º 4.201/08 regula a concessão de Alvará intitulado ―Alvará de Localização e Funcionamento de 

Transição‖ para o exercício de atividades econômicas e sem fins lucrativos no âmbito do Distrito Federal, a 

ser concedido em hipóteses em que a irregularidade verificada pela Administração não fosse passível de 

correção e destinado a estabelecimentos ―cuja atividade se encontra em desconformidade com o uso previsto 

em legislação urbanística‖, a exemplo de atividades educacionais instaladas em áreas residenciais. A despeito 

do seu caráter transitório, o citado alvará poderia ser renovado sucessivas vezes, por prazo indefinido.  

Entendeu-se que os dispositivos legais impugnados ferem os citados artigos da LODF, ao retirarem a 

possibilidade do exercício do Poder de Polícia da Administração do GDF e ao contrariarem as normas de 

ocupação ordenada do território, notadamente o art. 314 da LODF, segundo o qual a política de 

desenvolvimento urbano do Distrito Federal deve compreender a ocupação ordenada do território e o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, ao passo que a Lei impugnada autorizava o desenvolvimento 

precário e indefinido de atividades exercidas em situação de desconformidade com a ordem urbanística.  

Registrou-se ainda que a Lei Distrital 1.171/96, que criara o mesmo instituto do alvará precário e sua 

renovação por mais de uma vez, já havia sido declarada anteriormente inconstitucional pelo TJDFT (na ADI 

2006.00.2.005211-6) pelas mesmas razões, demonstrando que a lei distrital ora declarada inconstitucional 

possuía o mesmo teor de outra anteriormente invalidada pelo TJDFT. 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: consta do 

parecer oral da Deputada Eurides Brito proferido em Plenário (fl. 77): ―O projeto, tramitando nesta Casa, 

recebeu 28 emendas. [...] O teor das emendas é de conhecimento de todos, porque participamos de mais de 

uma reunião de debate entre os Deputados e os autores das emendas. Nessas reuniões discutimos todos os 

aspectos, como a constitucionalidade das emendas e como elas seriam recebidas no contexto do projeto 

enviado pelo Governador. Sr. Presidente, não há nenhum óbice à aceitação das emendas citadas no âmbito da 

CCJ. Portanto, somos pela admissibilidade do projeto, nos termos das emendas acatadas‖. 

Já o Deputado Reguffe, na fase da discussão do referido parecer, manifestou-se no seguinte sentido (fl. 78): 

―Sr. Presidente, votarei contrariamente ao projeto, porque penso que é positiva a ação do governo no sentido 

de agilizar a retirada de um alvará. O tempo que se leva, hoje, para retirar um alvará é absurdo e inaceitável. 

Mas, por outro lado, sou radicalmente contrário a comércio em áreas residenciais, pois degrada os moradores 

daquela localidade. Em uma cidade planejada, área residencial e área comercial devem estar bem separadas. 

Como o projeto permite comércio em área residencial, voto contrariamente ao projeto‖. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim. 

 

- Permissão de uso de área pública (ou suas renovações), sem prévia licitação (arts. 25, 26 e 186 da LODF) 

– 1 caso 

 

1) Lei Ordinária n.º 4.257, de 2008 (PL 900/2008) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: art. 28 da Lei Ordinária n.º 4.257, de 2 de dezembro 

de 2008, que ―Estabelece critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos 

do tipo quiosque e trailer para o exercício de atividades econômicas e dá outras providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei n.º 900, de 2008 (PL 900/2008). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Sim, em parte (em relação ao parágrafo único do art. 28, 

inserido pela emenda parlamentar que consta nas fls. 18 a 30 da proposição). 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Não (vide fl. 134 da 

proposição). 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não (vide fls. 38 

e 39 e 131 a 133 da proposição, em que consta parecer oral da CCJ proferido em Plenário pela Deputada 

Eurides Brito, tanto em 1.º, quanto em 2.º turno). 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Não (vide fl. 178 

da proposição, em que consta a sanção do governador).  

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não. 
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- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 

- Referências da decisão judicial: ADI 2009.00.2.011901-8, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Mário-Zam Belmiro, julgada em 13/04/2010 e publicada no DJ-e de 16/06/2010, página 63. 
 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N.º 4.257, DE 2.12.2008. ART. 28 

E PARÁGRAFO ÚNICO. OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS. QUIOSQUES E TRAILERS. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO AOS QUE JÁ OCUPAVAM E FORAM REMOVIDOS. VÍCIO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROCEDÊNCIA. RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. 

MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 

1. O parágrafo único do artigo 28 da Lei Distrital n.º 4.257, de 2 de dezembro de 2008, viola a Lei Orgânica 

do Distrito Federal e os princípios constitucionais da legalidade, da isonomia, da impessoalidade, da 

moralidade, da razoabilidade, da motivação e do interesse público. 

2. O dispositivo apontado ao assegurar, sem licitação, aos antigos ocupantes de espaços públicos que já 

exerciam as atividades e foram removidos, o direito a novas áreas em condições semelhantes àquelas objeto 

da remoção encerra vício de inconstitucionalidade material. 

3. Deve ser considerado o relevante interesse social que a questão encerra, uma vez que o dispositivo legal em 

comento assegura àqueles que já ocupam as áreas por longos anos, a permanecer no exercício da atividade 

econômica da qual retiram o seu lucro e, quiçá, sua própria subsistência. 

4. Hipótese que enseja a aplicação da técnica da modulação dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade, a fim de preservar situações consolidadas, sob pena de violação ao princípio da 

dignidade da pessoa humana e em homenagem ao postulado da segurança jurídica. 

5. Ação direta de inconstitucionalidade com pedido julgado procedente, com modulação dos efeitos, em 

relação ao art. 28 e seu parágrafo único da Lei nº 4.257/2008, com eficácia erga omnes e efeitos ex nunc‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade material do 

dispositivo impugnado, por violação aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia, da 

impessoalidade, da moralidade, da razoabilidade, da motivação e do interesse público (art. 19, caput, da 

LODF), tendo em vista que ele assegura a antigos ocupantes de espaços públicos que já exerciam suas 

atividades e foram removidos, o direito a novas áreas em condições semelhantes àquelas objeto da remoção, 

com dispensa do procedimento licitatório (arts. 175 da CF/88 e arts. 26, 49 e 51 da LODF). 

Citou-se farta jurisprudência do TJDFT (APC4741798, Relator JOÃO MARIOSI, 1ª Turma Cível, julgado em 

19/04/1999, DJ 23/06/1999 p. 37; ADI 20030020082318, Relator VAZ DE MELLO, Conselho Especial, 

julgado em 02/08/2005, DJ 14/03/2006 p. 89; ADI 20040020081931, Relator GETULIO PINHEIRO, 

Conselho Especial, julgado em 11/10/2005, DJ 26/01/2006 p. 54), no sentido de que a dispensa da licitação só 

tem ensejo em casos específicos determinados na Lei Federal n.º 8.666, de 1993, sendo defeso à lei distrital 

ampliar as hipóteses em que se pode prescindir do procedimento licitatório. 

- Razão jurídica do parecer da CCJ que concluiu pela constitucionalidade da proposição legislativa: não houve 

argumentos significativos no parecer oral proferido em Plenário. 

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim.  
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APÊNDICE F – LEIS DISTRITAIS DA 5.ª LEGISLATURA COM INCONSTITUCIONALIDADES 

FORMAIS E MATERIAIS PROVOCADAS PELOS PARLAMENTARES DISTRITAIS E PELO 

GOVERNADOR 

 

- Violação dos limites formais do poder de emenda dos parlamentares em projeto de iniciativa privativa 

do Governador do DF em matéria urbanística e ausência de participação popular e de estudos prévios 

exigidos para essa matéria e vícios materiais relacionados com a ofensa aos princípios da política de 

desenvolvimento urbano e da prevalência do interesse público sobre o privado (arts. 314 a 323, da LODF) 

– 1 caso (PDOT) 

 
1) Lei Complementar n.º 803, de 2009 (PLC 46/2007) - Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) 

- Norma do Distrito Federal declarada inconstitucional: art. 40, § 4.º; art. 43, II a IV e §§ 1.º e 2.º; art. 53, V e 

VII; art. 55, VII; art. 70, parágrafo único, XI; art. 74, § 1.º, XII, XIV e XV; art. 75, VI; a expressão ―uma faixa 

de terra a oeste da vicinal 467, entre a Zona Urbana de Expansão e Qualificação e a Zona Rural de Uso 

Controlado; faixa de terra ao sul da DF-001 lindeira à Área de Proteção Integral da APA Cabeça de Veado; 

uma faixa situada entre a Zona Urbana de Uso Controlado II e os polígonos da Área de Proteção de Manancial 

São Bartolomeu, na bacia do rio São Bartolomeu; e uma área limitada pela DF-003, ribeirão do Torto e 

Parque Nacional de Brasília‖ no art. 76, § 1.º; art. 78, I e § 2.º; art. 81, § 2.º; a expressão ―e não agrícolas dos 

setores secundário e terciário da economia‖ no art. 87; art. 109, §§ 1.º a 5.º; art. 113, § 3.º; a expressão ―que 

inclui, além das áreas definidas em sua poligonal, a Vila do Boa, a Quadra 12 do Morro Azul, a Expansão do 

Bela Vista, o Morro da Cruz, o Residencial Del Rey, a Vila Vitória, o Condomínio Itaipu e as ruas 12, 12A, 

13, 14, 15, 16 e 17 do Bairro Vila Nova‖ no art. 127, parágrafo único, II; art. 127, parágrafo único, IV a VI, 

VIII e IX; art. 135, XV, XXVII, XXXI a XL e a expressão ―que deverá abranger em sua área a região ocupada 

pela Quadra 12 do Morro Azul e a Vila do Boa‖ no inciso XXII; as referências aos incisos VII, VIII, X, XII, 

XVI, XVII, XVIII, XXI, XXVI, XXXII, XXXVIII e XXXIX no § 1º do art. 135; art. 135, § 3.º; art. 148, III, 

―w‖, e § 4.º; arts. 200 a 203; art. 259, § 5.º; art. 269; art. 285; art. 286; art. 297; art. 301; art. 302; art. 304; art. 

307; art. 313; art. 315; art. 317; art. 320; art. 321; art. 323; art. 327; as áreas previstas no Mapa 1A (para que 

se exclua do zoneamento do Distrito Federal o Setor Habitacional Catetinho como Zona Urbana de Uso 

Controlado II, o trecho a noroeste de Santa Maria até o córrego Alagado; DF-180 (trecho a oeste, entre a 

Rodovia DF-190 e o córrego Samambaia); e o trecho ao longo da BR-060, a oeste de Samambaia como Zona 

Urbana de Expansão e Qualificação, bem como a região do córrego Ponte de Terra, próxima ao núcleo urbano 

do Gama; uma faixa de terra a oeste da vicinal 467, entre a Zona Urbana de Expansão e Qualificação e a Zona 

Rural de Uso Controlado; faixa de terra ao sul da DF-001 lindeira à área de Proteção Integral da APA Cabeça 

de Veado; uma faixa situada entre a Zona Urbana de Uso Controlado II e os polígonos da Área de Proteção de 

Manancial São Bartolomeu, na bacia do rio São Bartolomeu; e uma área limitada pela DF-003, ribeirão do 

Torto e Parque Nacional de Brasília como Zona de Contenção Urbana); a Emenda de Redação Final n. 

01/2009, que suprimiu o inciso XLI do artigo 135 para fazer acrescentar a Área de Regularização de Interesse 

Social no Mapa 2, Tabela 2B do Anexo II, área S – 14 e no Anexo VI – 02 (Áreas fora de Setores 

Habitacionais); a Emenda de Redação final n. 02/2009, a qual acrescentou ao Mapa 7 da Redação Final a área 

do Setor Horta Comunitária na Região Administrativa de Planaltina; a Emenda de Redação Final n. 03/2009, a 

qual corrigiu o Mapa 7 (Áreas onde as glebas com características rurais podem ser objeto de contrato 

específico) contemplando-se com a área do Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo, dando ao artigo 324 nova 

redação, todos da Lei Complementar n.º 803, de 25 de abril de 2009, que ―Aprova a revisão do Plano Diretor 

de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências‖. 

- Proposição legislativa: Projeto de Lei Complementar n.º 46, de 2007 (PLC 46/2007). 

- Autoria da proposição legislativa: Poder Executivo.  

- Em caso de autoria do Poder Executivo, os dispositivos declarados inconstitucionais foram inseridos na 

proposição legislativa por emenda parlamentar? Sim. 

- A proposição legislativa foi submetida a apreciação oral da CCJ em Plenário para, ato contínuo, ser 

aprovada definitivamente pela CLDF na última semana de um período legislativo? Sim, em 19/12/2008. 

- Os dispositivos legais declarados inconstitucionais foram objeto de parecer escrito da CCJ? Não. 

- Os dispositivos declarados inconstitucionais foram objeto de veto jurídico do governador? Sim, em parte (os 

art. 53, V, art. 74, § 1.º, XIV, art. 75, VI, art. 78, § 2.º, art. 109, § 3.º, art. 113, § 3.º, art. 135, XXXIII a 

XXXVII, art. 203, § 5.º, 285, 286, 301, 307 e 327 foram vetados pelo Governador, mas o veto foi derrubado 

na CLDF). 

- A proposição foi objeto de minuta de parecer elaborado pela Assessoria Legislativa da CLDF sobre a 

constitucionalidade da proposição legislativa? Não.  

- Em caso afirmativo, a minuta de parecer foi acatada pelo parlamentar e pela CCJ? Item prejudicado. 
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- Referências da decisão judicial: ADI 2009.00.2.017552-9, Conselho Especial do TJDFT, Relator 

Desembargador Otávio Augusto, julgada em 27/04/2010 e publicada no DJ-e de 31/05/2010, página 98. 

- Ementa do acórdão:  

―AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 803/2009. LEI QUE 

DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL - PDOT. 

EMENDAS PARLAMENTARES. POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA PERTINÊNCIA À MATÉRIA 

DA PROPOSIÇÃO E NÃO ACARRETE AUMENTO DE DESPESA. ARTIGOS IMPUGNADOS QUE 

TRATAM DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. INICIATIVA LEGISLATIVA RESERVADA. 

EXORBITÂNCIA DO PODER DE EMENDA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA POLÍTICA DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO. OCUPAÇÃO DESORDENADA DO TERRITÓRIO. 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL.  

1. Inconstitucionalidade formal. Incidem em vício de inconstitucionalidade formal os artigos impugnados que 

resultaram de emenda de iniciativa parlamentar, tendo em vista a competência privativa do Governador do 

Distrito Federal acerca da iniciativa de leis que disponham sobre uso e ocupação do solo. 

- A reserva de iniciativa a outro Poder não implica vedação de emenda de origem parlamentar, desde que 

pertinente à matéria de proposição e não acarrete aumento de despesa. 

- Evidenciada a violação das disposições da Lei Orgânica do Distrito Federal que conferem privativamente ao 

Chefe do Poder Executivo a legitimidade para a propositura de leis sobre a administração de áreas públicas e 

sobre o uso e ocupação do solo no Distrito Federal. Inconstitucionalidade formal também presente em função: 

a) da inclusão de novas áreas e setores habitacionais por emenda parlamentar, com nítido aumento de despesa 

não prevista (violação ao art. 72,1, da LODF) e b) da adição de matérias sem qualquer pertinência temática 

com o projeto e que deveriam constar somente da Lei de Uso e Ocupação.  

2. Inconstitucionalidade material. A Lei Complementar 803/2009 é materialmente inconstitucional, tendo em 

vista que suas disposições demonstram a inobservância da necessidade de ocupação ordenada do território do 

Distrito Federal, com o devido respeito ao meio ambiente e ao patrimônio urbanístico, nos termos prescritos 

pela Lei Orgânica do Distrito Federal. Vícios materiais de inconstitucionalidade existentes em função: a) da 

violação de disposições da LODF que tratam da Política Urbana (art. 312 e seguintes) e de princípios como a 

"adequada distribuição espacial das atividades sócio-econômicas e dos equipamentos urbanos e comunitários" 

(art. 312, inc. I), da "justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização" (art. 314, 

inc. III) e da "prevalência do interesse coletivo sobre o individual e do interesse público sobre o privado" (inc. 

V); b) do estabelecimento de novas ocupações e usos para o território sem o prévio zoneamento ecológico-

econômico e sem estudo prévio de impacto ambiental (violação ao artigo 289, § 1°, da LODF); c) do 

desrespeito ao zoneamento ambiental e ao plano de manejo das unidades de conservação da natureza, em 

afronta ao artigo 317, § 3°, da LODF; d) flagrante ofensa aos princípios da igualdade, impessoalidade, 

moralidade, razoabilidade, motivação e interesse público (arts. 19, caput, e 51 da LODF); e) 

desproporcionalidade. 

- Ação julgada parcialmente procedente. Unânime‖. 

- Natureza da decisão judicial: decisão definitiva de mérito. 

- Razão jurídica para a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital: inconstitucionalidade formal dos 

dispositivos impugnados por:  

a) aumento de despesas em projeto de iniciativa privativa do Governador do DF, em ofensa ao art. 72 da 

LODF; 

b) inserção, no PDOT (LC 803/2009), de normas típicas da Lei de Uso e Ocupação do Solo (a saber: alteração 

da destinação do uso e ocupação do solo e alteração de índices urbanísticos). Como a referida lei ainda não 

existe, é necessária lei complementar específica e de iniciativa do Governador do DF para que se disponha 

sobre o assunto, razão pela qual houve ofensa ao art. 56 do ADT e ao 318 da LODF; 

c) alteração da destinação do uso e ocupação do solo sem estudos prévios exigidos pela lei e sem a 

participação popular, em ofensa ao art. 56 do ADT da LODF e aos artigos 318 e 321 da LODF; 

d) desafetação de área pública, em ofensa ao art. 56 do ADT da LODF; 

e) inserção, no PDOT, de matéria relativa ao Plano Diretor do Guará, que deve ser regulada em lei 

complementar específica de iniciativa reservada ao Governador do Distrito Federal, em respeito aos artigos 

319, 321 e 57 do ADT da LODF; 

f) inclusão indevida de novas normas após a aprovação final do projeto de lei em plenário, por intermédio de 

emendas à redação final. 

Outros dispositivos ainda foram invalidados em razão de inconstitucionalidade material, a saber: 

a) ofensa aos princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano, especificamente o da prevalência 

do interesse coletivo sobre o individual e o do interesse público sobre o privado, em ofensa ao art. 314, 

parágrafo único, inciso V, da LODF; 

b) estabelecimento de diretriz para APA do Descoberto por meio de lei distrital. Como essa APA é unidade de 

conservação de caráter federal, lei distrital não poderia dispor sobre ela; 
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c) repasse indiscriminado à iniciativa privada da urbanização de áreas instituídas no PDOT para atendimento 

ao interesse social, sem estabelecimento de regras de demanda (vinculação a estudos de déficit populacional), 

sem assegurar a participação popular no processo e, ainda, sem mencionar se a atuação deste empreendedor 

imobiliário alcançará a regularização dos parcelamentos irregulares de baixa renda já consolidados, em ofensa 

ao art. 314 e parágrafo único do art. 321 da LODF; 

d) ilicitude ao tornar permanentes os alvarás de funcionamento concedidos para lotes desconformes com a 

legislação vigente até a edição da Lei de Uso e Ocupação de Solo, redundando na prevalência do interesse 

particular sobre o público, em ofensa ao art. 314, V, da LODF.  

- A declaração judicial de inconstitucionalidade pode ser associada a uma política clientelista contida na lei? 

Sim.  
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