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ADC 31
(Min. Dias Toffoli)

Sessão de 22 de setembro de 2021

Excelentíssimo  senhor  Presidente  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ministro

Luiz  Fux,  excelentíssimas  senhoras  ministras  Rosa  Weber  ,  vice  presidnete,  e

Carmem  Lúcia,  excelentíssimos  senhores  Ministros,  advogados  e  advogadas,

servidores e servidoras.

A  ação  declaratória  de  constitucionalidade  visa  a confirmar  a  validade

constitucional do art. 15-A da Lei 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos), cujo teor

estabelece que “A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao

órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento

da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a

solidariedade de outros órgãos de direção partidária”

Inicialmente,  quero ressaltar que,  não obstante o parecer da Procuradoria-

Geral da República constante dos autos, exarado em 2013, seja pela improcedência

do pedido, o entendimento deste procurador-geral é distinto daquele outro.

Com a devida vênia  à colega que subscreveu a peça à época, o entendimento

adotado naquela  manifestação  processual,  não  me  parece  que   induza  ao
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convencimento  de  que  o  preceito  legal  viole  o  caráter  nacional  dos  partidos

políticos, tal como consagrado no art. 17, inciso I, da Constituição.

O  caráter  nacional  das  agremeações   há  de  ser  compreendido  no  plano

programático  e,  em  uma  linguagem  mais  clássica  ou  tradicional,  no  sentido

ideológico, mas a atuação partidária nos planos administrativo,  financeiro,  cível,

trabalhista,  e  até  mesmo  na  formação  das  coligações  eleitorais  é  de  índole

municipal, estadual, distrital e nacional, segundo o modelo federativo.  Sabemos,

na  defesa  de  grandes  nomes  do  Direito  Constitucional  que  os  princípios

estruturantes definem o núcleo do sistema constitucional  e,  nesse particular,  os

partidos  se  estruturam e se  organizam  no modelo  federativo adotado.  Nestas

searas,  portanto,há de ser reconhecida a autonomia e a responsabilidade de cada

esfera partidária. 

A criação de órgãos partidários municipais e estaduais é uma obrigação que

decorre  da  legislação  federal,  na  sequência,  da  forma  de  estado  adotada  na

República Federativa do Brasil. O Código Eleitoral somente permite o registro de

candidatos  se  houver  órgão  partidário  registrado  na  circunscrição  do  pleito

eleitoral.  Assim,  para  que  um  partido  possa  expandir  sua  atuação  política,

lançando  candidatos  nos  diversos  pleitos  eleitorais,  será  necessário constituir

órgãos municipais e estaduais.
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E, nesse particular, a  formação de órgãos partidários municipais e estaduais,

ou regionais,  é fundamental para  a legitimidade material do poder político nas

democracias  representativas  como  a  nossa,  manifestada  a  vontade  popular  ou

soberania popular sempre  de baixo para cima. É o povo que constitui o consenso

social e assim há de orientar as classes dirigentes quanto a seus anseios, projetos e

escolhas das políticas públicas a serem adotadas pelos eleitos em períodos certos,

normalmente de quatro anos. 

A expansão  da atividade  política  da  agremiação partidária  por um número

mínimo  de  unidades  federativas  é  essencial  para  viabilizar  candidaturas  em

âmbito nacional.  Porém,  o caráter nacional da  atividade  política do partido não

implica  responsabilidade solidária entre  os órgãos da agremiação partidária em

seus diferentes níveis.

O partido político,  como todos sabem,   tem natureza jurídica de pessoa de

direito privado, mas goza de capacidade eleitoral quando obtém o seu registro no

Tribunal  Superior  Eleitoral.  Nas  agremiações  coexistem,  pois  a  unidade  que se

busca no universo da sua intimidade que é a diversidade de posições que deve

orientar os seus programas, as suas plataformas, as suas diretrizes legitimamente

estabelecidas.
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Enquanto  a  dimensão  programática  tende  a  uma  homogeneidade,  nos

âmbitos  administrativo,  financeiro,  cível  e  trabalhistas,  esses  são marcados são

marcados  pela  diversidade decorrente  da  autonomia dos seus  correlatos órgãos

locais e regionais, sempre em busca do consenso social. 

No  âmbito  doutrinário,  este  procurador-geral  já  teve  oportunidade  de

assinalar a íntima relação entre a autonomia partidária como valor constitucional e

o próprio pacto federativo.  Em reflexões acadêmicas, no que concerne ao caráter

nacional e à autonomia partidária, registrei que “a Constituição Federal estabelece

o modelo federativo para as respectivas Unidades e aos partidos políticos pela

imposição  de  caráter  nacional,  com  estrutura,  organização  e  funcionamento

através de diretórios devidamente organizados, ainda que provisoriamente, e este

é  um  tema  que  não  se  discute  nestes  autos  mas  que  certamente  é  muito

importante para o sistema partidário brasileiro. E completo:  ,  e que “da mesma

forma que as Unidades da federação,  as  agremiações partidárias receberam do

constituinte de 1988 a outorga da autonomia constitucional da qual emergem as

competências a serem respeitadas pelas demais instâncias partidárias, sob pena de

violação ao princípio constitucional da não intervenção”, princípio sensível que vai

completar  o  núcleo  do   sistema  constitucional  no  que  toca  aos  princípios

constitucionais estruturantes. 
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Portanto, senhoras ministras, senhores ministros, senhor presidente, senhor

ministro  relator,  os  órgãos  partidários  municipais  e  estaduais  têm,  pois,

autonomia,  emanada  diretamente  da  Constituição,  em  especial  do  Estado

Democrático de Direito. Noutras palavras, não são filiais ou sucursais da estrutura

nacional do partido. Uma agremiação partidária não é uma sociedade empresária.

Diretório  nacional  e  diretórios  locais  não  formam,  por  conseguinte, um  bloco

econômico.

Órgãos  partidários  não  estão  subordinados  entre  si  em  assuntos  que  se

caracterizem cono de natureza interna corporis notadamente na área administrativa,

financeira, cível ou trabalhista. A título de exemplo, um diretório local não carece

de permissão  do diretório  nacional  para  celebrar  um contrato  de prestação de

serviços ou para contratar um empregado ou mesmo a locação de um prédio. 

Nessa perspectiva, não me parece razoável admitir que  a responsabilidade

por contratações  feitas  por um diretório local  ou regional  recaia  sobre a esfera

nacional  do  partido,  ou  inversamente,  pois  todas  as  unidades  dos  partidos

devidamente  organizados,  registrados  no  TSE,  tanto  com  capacidade  jurídica,

inclusive eleitoral gozam da autonomia constitucional que lhe defere o art. 17 da

lei maior.
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  Eventual inadimplemento  de  obrigações  por parte de esferas municipais,

estaduais, distrital ou nacional há de ser resolvido nô âmbito de cada uma delas

respondendo assim  pelas respectivas relações obrigacionais.

O  artigo  15-A da  Lei  dos  Partidos  Políticos,  na  redação  dada  pela  Lei

12.034/2009, refletiu a preocupação do Legislador em, por um lado, assegurar a

autonomia das diferentes esferas partidárias e, por outro, preservar a higidez  da

agremiação partidária, que não pode ser sancionada, em âmbito nacional, por atos

praticados por seus agentes locais ou regionais.

O sistema jurídico  partidário  brasileiro é estruturado  na perspectiva de que

ilícitos  praticados  por  órgãos  partidários locais  ou  regionais  não  atinjam  a

agremiação  na  esfera  nacional.  Essa é  a  lógica normativa  do  sistema,  que está

presente não apenas no art. 15-A da Lei 9.096/1995, mas também como em outros

dispositivos da lei.

Estender ao órgão nacional a responsabilidade por condutas praticadas pelos

órgãos  municipais e estaduais  é medida que estimularia gestões temerárias,  eis

que o órgão nacional estaria sempre de prontidão para saldar os compromissos

assumidos nos âmbitos locais e regionais. 
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De maneira ilustrativa, figure-se que um dado diretório municipal, diante de

divergências  com a direção nacional,  assuma obrigações  que  extrapolem  a sua

própria capacidade  financeira  com  o  manifesto  propósito  de atingir  a  esfera

nacional e  comprometer  as  finanças  do  partido.  Ou  uma  situação hipotética

extrema,  em  que o  diretório  local  receba recursos  financeiros  de  procedência

estrangeira para ensejar a extinção do partido político. 

Logo, responsabilizações patrimoniais por dívidas não transcendem o órgão

que  as  originou.  Parece-nos  ser  esta  a  melhor  posição,  data  vênia.  Não  há

responsabilidade  solidária  entre  os  órgãos  de  direção  partidária  em  instâncias

distintas.  O  dispositivo  legal  objeto  da  ação  não  viola,  pois,   o  sistema

constitucional. A presunção de constitucionalidade há de ser confirmada. 

Em  face  do  exposto,  este PROCURADOR-GERAL  DA  REPÚBLICA  se

manifesta pela procedência do pedido, com a pronúncia da constitucionalidade do

art. 15-A da Lei 9.096/1995.

Muito obrigada, senhor presidente,  senhoras ministras,  senhores ministros.

Obrigada a todos.
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