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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como alvo a Emenda Constitucional de N. 95 que institui um novo 

regime fiscal no Estado Brasileiro, com validade de 20 exercícios fiscais e método de limitar 

os investimentos com despesas primárias do governo federal dos demais anos, aos 

investimentos limitados para o ano 2017 corrigidos apenas pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo. Teve-se como objetivo confrontar a Emenda Constitucional 95 com a 

Magna Carta, pondo em evidência os possíveis aspectos inconstitucionais da norma objeto da 

pesquisa realizada, justificando-se por buscar trazer a égide aos direitos fundamentais e normas 

sociais traçadas originariamente na Constituição, propugnando, desta forma, pela 

inconstitucionalidade da referida norma. Para corroborar a possível inconstitucionalidade da 

norma, foram observadas Ações de Inconstitucionalidade distribuídas no Supremo Tribunal 

Federal. A metodologia adotada foi a bibliográfica e documental, a qual proporcionou consultas 

a obras consagradas em matéria de Direito Constitucional e Direito Financeiro que permitiram 

embasamento teórico ao trabalho.  
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ABSTRACT 

 

The present work aimed at the Constitutional Amendment of N. 95 that establishes a new fiscal 

regime in the Brazilian State, with validity of 20 fiscal years and a method to limit investments 

with primary expenditures of the federal government of other years, limited investments for the 

2017 adjusted only by the Broad Consumer Price Index. The objective was to confront 

Constitutional Amendment 95 with the Magna Carta, highlighting the possible unconstitutional 

aspects of the norm object of the research carried out, justifying itself by seeking to bring the 

aegis to the fundamental rights and social norms originally outlined in the Constitution, In this 

way, for the unconstitutionality of said norm. In order to corroborate the possible 

unconstitutionality of the norm, Unconstitutionality Shares distributed in the Federal Supreme 

Court were observed. The methodology adopted was the bibliographical and documentary, 

which provided consultations to established works in matters of Constitutional Law and 

Financial Law that allowed theoretical basis to work. 

 
  

Keywords: Constitution; Constitutional Amendment 95; Fundamental rights.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 no seu Capítulo II: Das Finanças Públicas, ao tratar do 

sistema orçamentário brasileiro, traz instrumentos a serem utilizados para construção da 

estrutura orçamentária da Administração Pública, assim como das demais esferas do poder 

brasileiro. Assim positivado entre os artigos 165 e 169, pode-se contar com a Lei Complementar 

de caráter financeiro, a Lei do Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – 

LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA.1 Cada uma com suas finalidades e objetivos próprios, 

no entanto uma auxiliando a formação da outra. Além de tais instrumentos, pode-se contar com 

princípios constitucionais financeiros que vão nortear a formação normativa orçamentária, não 

podendo esses serem negados pelos representantes brasileiros em sua função legiferante.  

No primeiro capítulo foi feita análise sobre as Finanças Públicas traçadas na 

Constituição com foco em tais instrumentos. Segundo Silva tem-se como Lei complementar 

como um instrumento capaz de traçar normas gerais de direito financeiro, deliberar sobre 

vigência, prazos, exercício financeiro e sobre a elaboração e organização do PPA, da LDO e da 

LOA. O Plano Plurianual com o condão de tratar das diretrizes, dos objetivos e metas a serem 

compridas pela Administração Pública de forma regionalizada. A posteriori observa-se a LDO 

com caráter anual instituindo metas e prioridades para Administração Pública para o ano 

ulterior, incluindo despesas de capital para o próximo exercício financeiro. Lei Orçamentária 

Anual que fará constar três tipos de orçamentos: Orçamento Fiscal, Orçamento de 

Investimentos das Empresas e orçamento da Seguridade Social.2 E por fim, foi relatado os 

principais pontos pertinentes a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

O presente trabalho no seu segundo capítulo teve como escopo, uma das medidas 

tomada pelo governo atual para tentar combater a crise econômica e reequilibrar as contas 

públicas do Estado Brasileiro: A Emenda Constitucional 95, antiga Proposta de Emenda à 

Constituição 241 e 55. A referida Emenda de iniciativa do atual presidente do Brasil, Michael 

Temer, traz novidades para o direito financeiro; institui o que denominaram como “teto 

constitucional de gastos públicos” que pode ser entendido como Novo Regime Fiscal Brasileiro. 

Sob argumento de que a crise brasileira tem como uma de suas principais causas, os 

gastos exacerbados com despesas primárias, foi aprovada no Congresso Nacional a PEC 241 

posteriormente transformada em PEC 55, que altera o ADCT – Atos das Disposições 

                                                           
1 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20. Abr. 2017. 

2 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 735 
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Constitucionais Transitórias, que inseriu os artigos 106 a 114 e pela qual o atual governo decidiu 

limitar os gastos com despesas primárias do ano de 2017 tendo por base o mesmo gasto 

realizado do ano de 2016 apenas corrigido pelo percentual de 1,072% no primeiro exercício 

financeiro pós Emenda. O limite com as despesas primárias permanecerá por 20 exercícios 

financeiros, sendo que na segunda etapa de aplicação da aludida Emenda, ou seja, do exercício 

financeiro de 2018 em diante, o valor será corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo - IPCA.3 

Ainda nas sábias palavras Silva, a vigente Constituição Federal brasileira integrou o que 

é chamado de “Orçamento-programa”, assim denominado por implantar um sistema integrado 

de forma que o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos das empresas e o orçamento da 

seguridade social estão atrelados a instituir fases do planejamento de desenvolvimento 

econômico e social, destarte, obedecendo as metas, diretrizes e objetivos da Administração 

Pública. 4 

José Joaquim Gomes Canotilho, o principal mentor da teoria da Constituição Dirigente, 

denomina como tal a Constituição que traça programas, objetivos e metas a serem cumpridas 

pelos representantes. Trata-se na verdade de uma Constituição que deixa de traçar apenas 

normas basilares do Estado e investimento de poderes, e passa também para Canotilho, a 

conferir valores normativos a dispositivos de caráter social, destarte vinculando os operadores 

do Direito também a normas desse cunho, com fulcro em dar efetividade às normas materiais. 

A Constituição Dirigente foi defendida pelo mencionado autor em sua tese de doutorado e 

posteriormente consolidada em sua obra “Constituição Dirigente e vinculação do legislador”, 

publicada em 1982, tese a qual teve como influência a Constituição Portuguesa de 1976 de 

natureza revolucionária e social.5 

A Constituição Brasileira atual pode assim ser classificada como uma Constituição 

dirigente, tendo em vista que em seus dispositivos traz normas que vem programar a realização 

dos direitos e garantias fundamentais, normas de cunho social e principalmente os objetivos 

elencados no rol do artigo terceiro. Veja-se como exemplo de dirigismo, o artigo 212 da CF/88: 

                                                           
3SENADO NOTÍCIAS. Promulgada Emenda do Teto de Gastos Públicos. Disponível em: 

<http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/15/promulgada-emenda-constitucional-do-teto-de-

gastos>. Acesso em: 19 Abr. 2017. 

4 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 

737 

5JUS.COM.BR. Emprego da teoria da constituição dirigente adequada à realidade brasileira. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/30277/emprego-da-teoria-da-constituicao-dirigente-adequada-a-realidade-brasileira>. 

Acesso em: 23 Abr. 2017. Apud CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do 

Legislador: Contributo para a Compreensão das Normas Constitucionais Programáticas, 2. ed., Coimbra: 

Coimbra Editora, 2001. 
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“A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida 

a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.” 6 

Seguindo adiante, o terceiro capítulo versou sobre a Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade, que foram distribuídas no Supremo Tribunal Federal, nas quais figuram 

no polo ativo a Federação Nacional dos Servidores e Empregados Públicos Estaduais e do 

Distrito Federal, Associação de Magistrados Federais e Partido Socialismo e Liberdade.  Tais 

Ações questionam a constitucionalidade da Emenda Constitucional 95 e são fundamentadas 

principalmente pelo: Artigo 5º -  Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Artigo 6º -  

Dos Direitos Sociais, pelo Artigo 60 - Da Emenda à Constituição e pelo Artigo 170 - Dos 

Princípios Gerais da Atividade Econômica da Constituição Federal. 7 

 Após uma breve exposição do tema a ser tratado, teve-se como objetivo principal do 

presente trabalho, demonstrar que a medida adotada pelo atual governo fere de forma genérica 

e de forma específica vários direitos e princípios resguardados pela Constituição Federal de 

1988, desta forma, cooperando e propugnando pela inconstitucionalidade da norma constante. 

 Apontar que já existem instrumentos a serem utilizados para organização do 

orçamento público, quais sejam, os instrumentos normativos orçamentários, estando estes 

totalmente ligados à realização dos direitos sociais e fundamentais no Estado e como o Novo 

Regime Fiscal desmantela a estrutura orçamentária traçada pela Magna Carta. Analisar a 

Emenda Constitucional realizando um confrontamento com normas fundamentadas na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade.    

Para ordem e salvaguarda dos direitos de cada membro de um Estado, é necessário uma 

lei maior para que venha ser soberana e estabelecer regras a serem seguidas por todos, até 

mesmo para os poderes nela constituídos, no Brasil o poder legislativo, executivo e judiciário. 

Desta forma é crucial que para efetivação disto, que tal soberania seja respeitada e resguardada. 

A relevância do tema aqui tratado, é atentar para o ataque e enfraquecimento paulatino das 

instituições constitucionais, para o prejuízo a ser causado às populações de baixa renda deste 

país, ou seja, aquelas que dependem da educação pública, da saúde pública, e pelo que se 

percebeu com as pesquisas, são as mais lesadas 

                                                           
6 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 23. Abr. 2017. 

7 NOTÍCIAS STF. Federação de servidores questiona emenda do teto dos gastos públicos. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=334454>. Acesso em: 28. Abr. 2017. 
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 O método utilizado no presente trabalho, foi o bibliográfico e documental. Foram 

realizadas pesquisas em doutrinas renomadas de Direito Constitucional e Direito Financeiro. 

Foram acessados artigos de sites jurídicos e sites institucionais, nos quais foram coletadas 

jurisprudências e ideias utilizadas nas fundamentações de grandes julgados, que refletem na 

vida política e jurídica do Brasil. Tais consultas proporcionaram uma análise teórica e 

conceitual sobre a matéria, dando ponta pé inicial ao presente trabalho, de modo a esclarecer 

ao leitor, termos e informações necessárias para compreensão do mesmo. Permitiram uma 

análise técnica da norma objeto, de forma a destrinchar detalhes relevantes da mesma, 

repassando o conhecimento atualizado do mecanismo do Novo Regime Fiscal.  
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CAPÍTULO 1. DO DIREITO FINANCEIRO NA CONSTITUIÇÃO 

1.1 Plano Plurianual 

 

Para que se possa compreender os confrontos e objeções que a nova norma traz e que 

serão demonstradas ao longo do presente trabalho, é necessário perpassar e observar alguns 

conceitos e termos técnicos pertencentes ao Direito Financeiro. O presente capítulo está voltado 

para o Orçamento Público, desta forma, como ressaltado anteriormente, o mesmo é estruturado 

e composto por três importantes peças normativas cortejadas adiante. 

O artigo 165, § 1º da Constituição Federal vigente diz que o plano plurianual deverá 

estabelecer de maneira regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 

federal, além de observar as despesas de capital, quais sejam: despesas de investimento, 

inversões financeiras e transferências de capital. Observará ainda, as despesas decorrentes das 

despesas de capital e as relacionadas aos programas de duração continuada. O PPA também 

tem a função de orientar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária.8 

De acordo com a lei 4320/64, artigo 12, § 4º, as despesas de investimentos são aquelas 

voltadas para o planejamento e execuções de obras, e também a compra de imóveis quando 

necessários a realização destas últimas. Já no § 5º as inversões financeiras, são aquelas 

relacionadas à compra de imóveis ou de bens de capital, já em uso, à compra de títulos 

representativos de capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando 

tais operações não importarem acréscimo no capital, e à constituição e acréscimo de capital nas 

empresas ou entidades que mirem objetivos financeiros ou comerciais. Por fim, no § 6º, tem-se 

as transferências de capital como dotações destinadas à amortização das dívidas públicas e 

aquelas em consignação para inversões financeiras e investimentos, sem dependência da 

contraprestação direta e bens ou serviços, equiparando-se a auxílios ou contribuições.9 

O Plano Plurianual, destarte, será uma programação governamental, que terá como 

método detectar os principais problemas constantes na sociedade brasileira; como a saúde e 

educação precária, a falta de moradia, desigualdades regionais por exemplo, e demais 

problemas sociais presentes na população. E o seu principal objetivo é traçar planos e criar 

                                                           
8  HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2014.189 p. 89. 

9 Ibidem, p.90. 
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políticas e programas possíveis de combater tais problemas dentro de um prazo médio de 4 

anos.10 

De acordo com Gama, o orçamento anual, apenas, deixou de ser suficiente para atender 

às necessidades públicas, devido sua instabilidade e o surgimento de déficits e superávits. 

Contudo, tornou-se necessário a criação de novos instrumentos para estruturação do orçamento. 

O mesmo autor cita Silva, trazendo a ideia de que o orçamento, após a intervenção econômica 

e social do Estado, passou a ter função de “instrumento de programação econômica” e de 

“programação da ação governamental”, é o que Silva denomina de “orçamento-programa” em 

sua obra Direito Constitucional Positivo. 11 

 

1.2 Lei de Diretrizes Orçamentária 

 

Inspirada nas Constituições da Alemanha e da França, a Lei de Diretrizes 

Orçamentária foi introduzida na Constituição Federal de 1988 no § 2º do artigo 165 com a 

finalidade de traçar metas e prioridades para o orçamento público federal, inserindo despesas 

de capital para o orçamento anual subsequente, além de delinear orientações para criação da lei 

orçamentária anual, dispor sobre as alterações pertinentes a legislação tributária e sobre a 

política de aplicações das agências financeiras de fomento, tais como: Caixa Econômica 

Federal, Banco do Brasil S.A,  Banco da Amazônia S.A, Banco do Nordeste do Brasil S.A e 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico.12 

 Em conformidade com a doutrina de Harada, tem caráter formal, é anual, devendo ser 

elaborada no primeiro semestre, e só terá eficácia na relação entre os três poderes, sem criar 

direitos subjetivos a terceiros. Servirá de uma sinalização para a elaboração do orçamento. 13 

 Ainda com observância na doutrina de Harada, ao dispor sobre alterações na legislação 

tributária, a lei de diretrizes orçamentárias, deverá respeitar o princípio da anualidade tributária, 

tendo em vista que tais alterações importam aumento ou diminuição da arrecadação de tributos, 

isenções ou incentivos fiscais. Ao observar o mencionado princípio, evita-se o desequilíbrio 

orçamentário.14 

Conforme já dito anteriormente, a LDO também tem como atribuição, traçar a política 

de aplicação das agências financeiras. Assim sendo, e ainda com atenção voltada para doutrina 

                                                           
10 Idem. 

11 GAMA, Fernando. Fundamentos de Orçamento Público e Direito Financeiro. Rio de Janeiro: 2009. p.10. 

12 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2014.189 p. 91. 

13 Idem. 

14 Idem. 
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de Harada, observa-se que a Caixa Econômica Federal terá por especificidade implementar 

programas com objetivo de reduzir o déficit habitacional e saneamento básico proporcionando 

desenvolvimento na infraestrutura rural e urbana. Já o Banco do Brasil S.A é voltado para o 

financiamento no setor agrícola, para o mercado interno e externo, possibilitando as trocas 

internacionais. O Banco da Amazônia S.A e o Banco do Nordeste do Brasil S.A voltam-se para 

financiar atividades que vão proporcionar o desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste do Brasil, e desta forma, contribuindo para redução das desigualdades 

socioeconômicas nestas regiões. E por fim, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 

que é destinado a financiar programas traçados no PPA, proporcionar o desenvolvimento nas 

micro, pequenas e médias empresas e contribuir para setores e segmentos imprescindíveis para 

economia e programa de um governo.15 

 

1.3 Lei Orçamentária Anual 

 

A Lei Orçamentária Anual, prevista no § 5º do artigo 165 da Constituição Federal, tem 

como condão abranger o orçamento fiscal dos órgãos e entidades administração direta e 

indireta, do poder executivo, legislativo e judiciário, assim como das fundações instituídas e 

mantidas pelo poder público, contendo a previsão de receitas e estimativa de despesas de 

determinado exercício financeiro.16 

Também tem por finalidade abarcar o orçamento de investimentos das empresas 

estatais, trazendo a estimativa de receitas do patrimônio das empresas estatais, ou seja, aquelas 

que contém parte do seu capital originados de recursos públicos, e fixando as despesas das 

mesmas. Tal orçamento ganhou grande relevância, tendo em vista o crescimento das 

explorações de recursos minerais nos últimos anos no Brasil. Tem certa diferença do orçamento 

fiscal no que tange a sua discriminação das receitas. Harada assevera que não só porque não há 

participação da sociedade neste tipo de realização de receita, há explicação a falta de 

detalhamento da mesma, ademais, entra em contradição com o princípio da transparência. 17 

A LOA deve trazer consigo também o orçamento da seguridade social. Faz-se 

estimação das receitas e das despesas para operacionalizar os três setores que compõem 

Seguridade Social: Saúde, Previdência e Assistência Social. As receitas para este orçamento 

estão concentradas nas contribuições sociais previstas no artigo 195 da Constituição Federal. A 

                                                           
15 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2014.189 p. 91. 

16 Idem. 

17 Ibidem. 93. 
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Seguridade Social também conta com outras fontes adicionais previstas na lei 8.212/91, tendo 

em vista que as contribuições mencionadas não têm sido suficientes para atender às vultosas 

demandas dos aludidos setores.18 

Os instrumentos normativos em tela, tem iniciativa do poder executivo, com olhar 

voltado para o governo federal, iniciativa do Presidente da República, que enviará ao Congresso 

Nacional os projetos de lei e as propostas orçamentárias. Tais projetos serão analisados pelas 

duas casas do parlamento, cada qual com seu regimento comum, e a posteriori serão apreciadas 

pela comissão mista permanente de senadores e deputados, os quais formularão um parecer, 

tudo em conformidade com o artigo 166 da Constituição Federal vigente. É previsto no mesmo 

artigo, a possibilidade de emenda aos projetos de leis orçamentárias, as quais também serão 

apreciadas pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional, apreciação que também terá 

emissão de um parecer.19 

Segundo Harada, impera no orçamento fiscal, o princípio da universalidade, de forma 

a entrelaçar os orçamentos com as diretrizes, metas e objetivos precipuamente delineados no 

plano plurianual, o que não traz prejuízo a orçamento anual, tendo em vista que o plano 

plurianual não tem o caráter operacional como a LOA. Sendo assim, LOA deve estar em 

conformidade com os preceitos trazidos no plano plurianual, tanto é que a criação de despesas 

que não estejam contempladas no PPA, são consideradas pela Lei de Responsabilidade Fiscal 

vigente, não autorizadas e lesivas ao patrimônio público.20 

A doutrina em foco classifica o orçamento brasileiro como orçamento autorizativo. 

Esse tipo de orçamento significa que apesar da execução orçamentária ser baseada no princípio 

da legalidade, ou seja, a realização das despesas não poderão ocorrer sem a prévia autorização 

na Lei Orçamentária Anual. Conquanto, isso não significa que o poder executivo tem 

obrigatoriamente que esgotar a verba orçamentária prevista na lei. No ordenamento jurídico 

brasileiro é possível detectar as possiblidades que a própria lei traz para que a execução do 

orçamento não fique adstrito somente traçado na lei. Servem de exemplos o artigo 167 da 

Constituição no inciso IV, o qual veda a vinculação de receitas dos impostos a órgãos, fundo 

ou despesas, também o artigo 169 da magna carta, que faz uma flexibilização das despesas 

direcionadas a gastos com pessoal, tendo em vista que esta é realizada em conformidade como 

comportamento da receita, que é prevista em lei complementar.21 

                                                           
18 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p.93. 

19 Ibidem. P. 92. 

20 Idem. 

21 Ibidem. p.94. 
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O caráter autorizativo do orçamento não acaba aí, pois é previsto no artigo 167, VI da 

Constituição Federal a possibilidade das transposições, remanejamentos e transferência de 

recursos de determinada categoria de programação para outra, ou até mesmo de um órgão para 

outro, desde que seja autorizado legislativamente. Nota-se a viabilidade que é dada ao governo 

para mudança do foi considerado precipuamente prioridade na formulação das leis 

orçamentárias, mudança no foi considerado plano de ação governamental. Ainda no inciso V 

do mesmo artigo, ficou prevista a possibilidade da abertura de créditos suplementares e 

especiais, desde que autorizado pelo legislativo e sem indicações correspondentes dos 

recursos.22 

Após a percepção de indícios que o orçamento autorizativo vigora no Estado 

Brasileiro, faz-se necessário a reflexão do quanto o tal princípio da legalidade e o princípio da 

prévia aprovação do orçamento são burlados, tendo em vista a discrepância do que é delineado 

nas normas de cunho orçamentário e o que é efetivamente cumprido pelos representantes do 

poder executivo após tantas realocações e transposições que são realizadas costumeiramente 

conforme posteriores interesses políticos e circunstâncias diuturnas, fazendo com que a norma 

orçamentária não seja espelho da realidade e necessidades da população brasileira.23 

Em contraposição ao orçamento autorizativo, existe também o chamado orçamento 

impositivo. Este tipo de orçamento faz com que o poder executivo seja obrigado a cumprir o 

que estava previsto na lei orçamentária de forma a exaurir as verbas das dotações orçamentárias 

que formam previamente aprovadas pela vontade popular através dos representantes eleitos na 

forma da lei. Ou seja, exige mais seriedade do poder executivo ao executar o orçamento, assim 

como, maior atenção dos órgãos que são destinados a fiscalizar a concretização do orçamento.24 

Houve a tentativa no Brasil, de instituir o orçamento compulsório, através da Proposta 

de Emenda à Constituição Nº 565 de 2006, tal Emenda instituiria o artigo 165-A na Constituição 

dizendo que a programação orçamentária presente na lei orçamentária anual seria de execução 

obrigatória, podendo haver exceção se em caso de cancelamento ou contingenciamento total ou 

parcial de dotação, o Presidente da República tomasse a iniciativa para tal, com posterior 

aprovação do Congresso Nacional. Ressalta Harada, que apesar do orçamento impositivo 

conferir magnitude na execução do orçamento, é necessário para estruturação do mesmo, ter 

capacidade técnica e sensível para conhecer as necessidades da população, bem como a 

                                                           
22 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2014.189 p. 95 

23 Idem. 

24 Idem. 
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realidade social de que se trata, e assim, o orçamento se compatibilizar com as diretrizes e 

prioridades traçadas no plano plurianual. 25 

1.4 - Lei Complementar de Natureza Financeira 

A Constituição federal prevê em seu artigo 165, § 9º 26Lei Complementar de natureza 

financeira que conformidade com este dispositivo deverá: 

 

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a 

organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei 

orçamentária anual; 

II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração 

direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de 

fundos. 

III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos 

que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, 

cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter 

obrigatório, para a realização do disposto no § 11 do art. 166. 

 

 Entretanto, a Lei complementar prevista no dispositivo citado acima, ainda não foi 

editada, e a lei que vigora exercendo esse papel, é a Lei Complementar 4320 de 1964 27junto 

com a Lei de Responsabilidade Fiscal que trouxe alguns novos conceitos revogando alguns que 

eram previstos na LC 4320/64.  

Esta Lei Complementar foi editada quando a Constituição de 1946 era vigente, 

portanto não havia ainda, previsão constitucional da estrutura orçamentária composta pelo 

Plano Plurianual e pela Lei de Diretrizes Orçamentária. Neste diapasão, as leis financeiras 

passaram a obedecer também o § 2º do artigo 35 do ADCT28, que assim dispõe: 

 

Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, I e II, serão 

obedecidas as seguintes normas: 

I - o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício 

financeiro do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até quatro meses 

antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o 

encerramento da sessão legislativa; 

II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e 

meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o 

encerramento do primeiro período da sessão legislativa; 

                                                           
25 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2014.189 p. 97 

26 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 23. Abr. 2017. 

27 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2014.189 p. 98 

28 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 16. Mai. 2017. 
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III - o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até quatro meses antes 

do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento 

da sessão legislativa. 

 

 

1.5 - Lei Complementar 101 de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) 

 

 Dentre os temas debatidos sobre economia nacional, é de costume ainda perceber a 

presença do tema “Intervenção do Estado na Economia”. E é claro, que se tratando de assunto 

de tal relevância, várias vertentes nasceram. Uns argumentaram defendendo a presença do 

Estado de forma que este controlasse os gastos. Outros se posicionaram visando a evolução 

nacional como um todo com ênfase na proteção dos direitos de pessoas com menos poder 

aquisitivo. 29 

Desde o século XVII, Adam Smith, deixou a ideia de que quanto menos o Estado 

interviesse na economia, melhor era, devido as ineficiências de intervenção do mesmo, na 

economia da época. Defendeu pois, a “mão invisível” do Estado, ou seja, intervenção mínima 

do mesmo na economia. Assim, suas ideias serviram de base para David Ricardo no século 

XIX, que propugnou pela liberdade do mercado e o não protecionismo do Estado. Tais ideias 

formaram o que é chamado de economia clássica, tendo como característica o “Liberalismo 

Econômico”30 

No entanto, no ano de 1929, os Estados Unidos sofreram sua pior crise, período que 

foi denominado como “A Grande Depressão”. Momento a qual foi possível notar que a 

liberdade mercantil não estava funcionando muito bem. Destarte, em contraposição as ideias 

trazidas pelo liberalismo, John Maynard Keynes em sua obra “Teoria Geral do Emprego, do 

Juro e da Moeda” defendeu a ideia de um Estado mais presente na economia, por meio de 

políticas monetárias e fiscais, para que que as os ciclos negativos parassem de progredir ao 

longo do tempo. Ressalta-se que Keynes não defendia a abolição completa do capitalismo, mas 

apenas que o liberalismo econômica continha falhas que necessitavam ser corrigidas.31 

A Lei de Responsabilidade Fiscal teve sua edição num cenário a qual a economia 

encontrava-se afastada do controle estatal, pois era de predominância no governo brasileiro, a 

ideia de “Estado Mínimo” na economia. Portanto, pode-se notar que o texto trazido nos 

dispositivos da lei mencionada, tem cunho de economia liberal. Observa-se por exemplo, os 

                                                           
29 GAMA, Fernando. Fundamentos de Orçamento Público e Direito Financeiro. Rio de Janeiro: 2009. p.18. 

30 Ibidem. p.18. 

31 Idem. 
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dispositivos que limitam os gastos públicos, que enfatizam o planejamento e austeridade 

fiscal.32 

A LRF tem como base o planejamento público, a responsabilidade e a transparência. 

Antigamente, o Brasil não contava com políticas que pudessem proporcionar o 

desenvolvimento a longo prazo de forma sustentável, o que existia era muito mais uma política 

de trocas e políticas de desenvolvimentos eleitoreiros, que desprezavam os objetivos 

constitucionais. Entretanto, a Constituição Federal de 1988 faz a introdução do orçamento-

programa no ordenamento jurídico brasileiro, que torna essencial a vinculação dos gastos 

públicos ao planejamento público, e a LRF tem em seu cerne, a função de finalmente inserir 

objetivos e diretrizes para planejar as ações governamentais.33 

A Lei de Responsabilidade Fiscal foi criada para regular o Capítulo II, do Título VI, 

onde são tratadas as Finanças Públicas na Constituição Federal. 34Assim ficou previsto na 

Magna Carta: 

 

Art. 163 Lei complementar disporá sobre: 

I - finanças públicas; 

II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais 

entidades controladas pelo Poder Público; 

III - concessão de garantias pelas entidades públicas; 

IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública; 

V - fiscalização financeira da administração pública direta e indireta;            

VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios; 

VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, 

resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao 

desenvolvimento regional. 

 

 Apesar do dispositivo constitucional citado acima estabelecer que uma Lei 

Complementar nova deveria ser editada para substituir a já existente, que é a LC 4320/64, a Lei 

Complementar 101/2000 não revogou aquela, pois ambas têm conteúdos diferentes. A LC 

4320/64 traça normas gerais para a elaboração, prazos de vigência e controle sobre as normas 

orçamentárias, enquanto a LRF se atém a controlar os gastos públicos e garantir eficiência na gestão 

fiscal. Havendo conflito entre na vigência das duas normas, a lei mais recente deve prevalecer perante 

a mais antiga, no caso a LRF. Existem alguns temas trazidos pela LC 101/2000 que conflitaram com a 

LC 4320/64, como exemplo: “Conceito de dívida fundada, conceito de empresa estatal dependente, 

                                                           
32 GAMA, Fernando. Fundamentos de Orçamento Público e Direito Financeiro. Rio de Janeiro: 2009. p. 187 

33 Ibidem, p. 188. 

34 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 23. Abr. 2017. 



21 
 

conceito de operações de crédito e o tratamento dado ao aos restos a pagar.” Prevalecendo a descrição 

trazida pela lei mais recente.35 

 Nesta conjuntura, entende-se por Lei de Responsabilidade fiscal, a lei que veio para 

regulamentar as normas que estruturam as finanças públicas, com fulcro em tornar responsável o gestor 

fiscal, por meio de mecanismos de prevenção de riscos e correção de desvios que possam trazer o 

desequilíbrio das contas públicas. Tem a função de proporcionar transparência, controle, austeridade e 

planejamento. Esta, terá eficácia para todos os poderes em todas as esferas de governo: União, Estados, 

Municípios, Distrito Federal, englobados os órgão da Administração direta dos poderes e indireta, as 

autarquias, os fundos, as fundações e as empresas estatais dependentes.36 

Entende por definição de responsabilidade da gestão fiscal, o atendimento dos postulados 

previstos no § 1º do artigo 1º da LRF37:  

 

A ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios 

capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas 

de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que 

tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e 

outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por 

antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

 

Com a entrada em vigor da Lei Complementar 101/2000, o leque de funções da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias aumentou, houve na verdade uma restruturação das normas de cunho 

orçamentário, deste modo, inclui-se também a LOA. Cabe ressaltar que o PPA não é regulamentado na 

LRF, tendo em vista o veto do artigo 3º dado pelo Presidente da República. Após tal restruturação, a 

LDO se tornou o principal instrumento para traçar metas e diretrizes para o orçamento e dar equilíbrio 

para administração orçamentária38. A LRF passou a prever as demais funções da LDO 39assim: 

 

Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do art. 165 da 

Constituição e: 

I - disporá também sobre: 

a) equilíbrio entre receitas e despesas; 

b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas 

na alínea b do inciso II deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31; 

c) (VETADO) 

d) (VETADO) 

e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas 

financiados com recursos dos orçamentos; 

                                                           
35 GAMA, Fernando. Fundamentos de Orçamento Público e Direito Financeiro. Rio de Janeiro: 2009. p.189 

36 Idem. 

37 BRASIL. Lei Complementar 101. 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para 

a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm>. Acesso em: 16. Mai. 2017. 

38 GAMA, Fernando. Fundamentos de Orçamento Público e Direito Financeiro. Rio de Janeiro: 2009. p.191 

39 BRASIL. Lei Complementar 101. 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para 

a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm>. Acesso em: 16. Mai. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165§2
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f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas 

e privadas; 

§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em 

que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a 

receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para 

o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. 

 

Apesar da ampliação realizada nas funções da LDO, o que mais transformou este 

instrumento orçamentário foi a introdução do Anexo de Metas Fiscais como pode ser percebido 

no § 1º citado acima. Tal Anexo fez com que a LDO se tornasse um instrumento trienal. 

Portanto, apesar da deste instrumento ser editado anualmente, suas metas passaram a orientar 

três exercícios fiscais consecutivos. O Anexo de metas fiscais, como sendo um elemento muito 

importante para LDO, deverá, em conformidade com o § 2º do artigo 4º da LRF40, conter: 

 

I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; 

II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo 

que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três 

exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os 

objetivos da política econômica nacional; 

III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando 

a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 

IV - avaliação da situação financeira e atuarial: 

a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador; 

b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial; 

V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem 

de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 

 

 Por fim, a Lei Orçamentária Anual, conforme pode-se notar no dispositivo adiante, também 

recebeu mais funções através da Lei de Responsabilidade Fiscal41.  

 

Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o 

plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei 

Complementar: 

I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos 

orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1o do 

art. 4º; 

II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6o do art. 165 da Constituição, 

bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de 

despesas obrigatórias de caráter continuado; 

III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido 

com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes 

orçamentárias, destinada ao: 

a) (VETADO) 

b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

                                                           
40 BRASIL. Lei Complementar 101. 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para 

a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm>. Acesso em: 16. Mai. 2017. 

41 Idem. 
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1.6 Princípios Orçamentários 

 

1.6.1 Princípio da Exclusividade 

 

Este princípio é resultado de uma Emenda Constitucional de 1926 que inseriu o §1º ao 

artigo 34 da Constituição de 1981, com a proposta de evitar que a lei orçamentária não traga em 

seu bojo, matérias estranhas à previsão de receitas e a fixação de despesas, eram as chamadas 

“caudas orçamentárias” ou “orçamentos rabilongos”. Tal dispositivo foi sendo reproduzidos 

nas Constituições posteriores, inclusive na Constituição vigente no Brasil, que está previsto no 

§ 8º do artigo 165.42 

A Magna Carta, faz a exceção desse princípio, a autorização das chamadas aberturas 

de créditos tributários suplementares e contratação de operações de créditos, mesmo que por 

antecipação de receitas. Sob argumento de que tais elementos não deixam de ser matéria 

orçamentária, pois estão sendo destinadas a reforçar a própria dotação orçamentária em vigor 

no tempo. A lei 4320/64 fazia também a exclusão destes no seu parágrafo único do artigo 3º, 

mas como é de se perceber, tal exclusão não foi recebida pela atual Constituição.43 

 

1.6.2 Princípio da Programação 

  

 Pelo princípio da programação, entende-se que o orçamento brasileiro deve estar ligado 

a um plano de ação governamental, ou seja, a um plano plurianual que constará programas 

governamentais de duração continuada. Tal princípio está previsto no artigo 48, II e IV e 165, 

§4º da Constituição Federal. De acordo com Harada, a previsão deste princípio na magna carta 

de 1988 recepciona os artigos 47 a 50 da lei 4.320/64. O artigo 47 diz que depois de a 

promulgação da lei orçamentária, o poder executivo deverá aprovar um quadro trimestral de 

aprovação de cotas, discriminando a despesa autorizada de cada unidade orçamentária. 

Portando, nenhuma receita poderá ser gasta sem uma autorização prévia na programação das 

despesas.44 

 Na inteligência do artigo 48 da mesma lei, fica nítida a finalidade de assegurar a boa 

execução do programa, relacionando recursos financeiros necessários às unidades 

                                                           
42 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p.717. 

43 Idem. 

44 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 78  
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orçamentárias pertinentes, fazendo que tudo isso possibilite um equilíbrio entre as despesas e 

as receitas previstas, evitando consequentemente a insuficiência de caixa.45 

 

1.6.3 Princípio do Equilíbrio Orçamentário 

 

Esse princípio era considerado uma regra de ouro do Direito financeiro no passado, 

esse princípio tentava assegurar o equilíbrio entre as despesas que eram autorizadas com as 

receitas arrecadadas, de forma que não houvesse déficit na realização do orçamento anual. Ou 

seja, os números entre despesas e receitas, deveriam no mínimo se igualar um ao outro. Tal 

ideia poderia ser extraída do artigo 66, §3º da Constituição Federal de 1967, que sofreu 

posteriormente supressão pela Emenda Constitucional 1/69 e não foi reproduzido na magna 

carta vigente.46 

Desde a crise econômica dos Estados Unidos de 1929 e consequente recessão na 

economia americana, a qual deu consequência a grande desequilíbrio ao orçamento anual, o 

aludido princípio passou a cair por terra, e nos dias atuais percebe-se seu total desaparecimento. 

A busca pelo tal equilíbrio orçamentário passou a ser um alvo impossível de ser atingido. 

Detectou-se a necessidade de investir verdadeiramente na economia e no desenvolvimento 

econômico, na própria infraestrutura de execução do desenvolvimento, sob a influência do 

pensamento que não é a economia que deve equilibrar o orçamento, mas sim o orçamento 

equilibrar a economia. Desta forma, é possível que as vezes haja necessidade de se encontrar 

um déficit fiscal como também encontrar uma política de contenções. 47 

 

1.6.4 Princípio da Anualidade 

 

O princípio da anualidade traz a ideia de que determinado orçamento deve ser 

elaborado para vigorar por um período específico. O período de um ano tem sido o preferido 

pela maioria das legislações, e no Brasil não é diferente. Extrai-se do artigo 48, II e 165, II e § 

5º da atual carta política, o período de um ano para a realização de um orçamento. O período 

de uno não significa que é o período de um ano civil, mas tem acontecido desde de o tempo do 

império, o exercício financeiro tem coincidido com o ano civil. O § 9º do artigo 165 diz que a 

lei complementar deverá dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, elaboração 

                                                           
45 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 79. 

46 Ibidem p.  80. 

47 Idem. 
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e organização das leis de natureza orçamentária, no entanto, como já foi dito, na ausência da 

elaboração desta norma, vigora ainda a lei 4320/64, que diz que vai de 1º de janeiro a 31 de 

dezembro.48 

Segundo Silva, o caráter da anualidade no orçamento dá possibilidade de o Congresso 

Nacional, ou seja, vontade popular através de representantes políticos terem a matéria 

orçamentária para sua decisão, decidir o que convém para o povo que o elegeu naquele exercício 

financeiro seguinte, assim como exercer a fiscalização da administração financeira realizada 

pelo governo. Entende por bem ser o período anual por ser momento de arrecadação de receitas 

e a contabilização dos ingressos, possibilitando o comprometimento destes com as possíveis 

despesas, e também por ser influência nas mudanças de um ciclo da economia49 

 Tende-se a entender desse princípio e válido ressaltar para um momento futuro do 

presente trabalho, que tendo o orçamento um caráter anual, as despesas que serão autorizadas 

ou não, dentro de determinado exercício fiscal deve ter por base a previsão de receita arrecadada 

para aquele exercício financeiro. Basicamente no raciocínio de que se há mais arrecadação de 

receitas, pode-se ter mais despesas, investir ou gastar mais, como também se houver menos 

receitas, deverá gastar e investir menos. Pelo princípio da anualidade dá para extrair que a 

proporção do quanto de receitas será gasto com despesas e investimento deve ser feito pelo 

período de um ano. 

 

1.6.5 Princípio da Unidade 

 

O princípio em voga também era um dos principais princípios que norteavam o Direito 

Orçamentário, era previsto no artigo 73 da Constituição Federal de 1946 e dele extraia-se a 

regra de que o orçamento deveria constar em apenas um documento. De forma a contar as duas 

somas, de um lado as despesas e de outro as receitas, ao totalizar as contas podia detectar se o 

Estado estaria em deficit ou superavit. Ao longo do tempo houve o surgimento de orçamentos 

paralelos: dos fundos, dos órgãos e entidades da administração direita e indireta, das fundações 

que foram instituídas e são mantidas pelo poder público, orçamento de investimento das 

empresas estatais, orçamento da seguridade social, englobando todas as entidades e órgãos 

vinculados a ela, tanto da administração direta como da indireta. Notou-se que deter o 

                                                           
48 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 80 

49 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 

741. 

 



26 
 

orçamento em um só documento seria uma técnica defasada, tendo em vista a evolução das 

atividades do estado, impossibilitando a observância a este princípio50. 

 Tendo por base a doutrina de Silva, o fato de ser impossível obter o orçamento brasileiro 

em documento uno, ou seja, ter uma unidade formal, não significa que não se pode obter um 

outro tipo de unidade do orçamento, o que é chamado de “unidade da orientação política”. O 

princípio da programação que observa o orçamento-programa é exemplo de que o orçamento 

apesar de se tornar multidocumental, ainda guarda o método único e orientação política única 

que possibilita a construção de planos governamentais e hierarquização de objetivos a serem 

cumpridos.51 

 

1.6.6 Princípio da Universalidade 

 

Este princípio traz como regra, o dever de o orçamento anual englobar todas as 

despesas e receitas de todos: os fundos órgãos, entidades da administração direta e indireta, do 

poder executivo, legislativo e judiciário. Engloba também os orçamento de investimento das 

empresas estatais e o orçamento da seguridade social, configurando desta forma, um orçamento 

bruto, sem nenhuma dedução. Tal regra é considerada muito importante para a boa 

administração orçamentária. 52 

Ainda com observância na doutrina de Silva, pode-se constatar que o aludido princípio 

com a influência do orçamento-programa, não guarda tanto o aspecto formal de constar 

assiduamente os números de despesa e receita, mas sim de sinalizar os elementos substantivos 

dos orçamentos, como por exemplo a programação para realização orçamentária de cada órgão, 

necessariamente como e com o que se pretende executar o orçamento das empresas 

governamentais por exemplo. Deste modo proporciona um pouco de independência financeira 

até mesmo das empresas estatais e quebra a inflexibilidade que se tinha com o requisito 

meramente formal que era trazido nesta norma.53 

 

 

 

                                                           
50 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 81 

51 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 

744. 

52 Ibidem, p 743. 

53 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 

p.744. 
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1.6.7 Princípio da Legalidade 

 

Segundo Harada, tem o mesmo significado do princípio da legalidade para as demais 

áreas do Direito. Basicamente: “Ninguém é obrigado a fazer, ou deixar de fazer senão em 

virtude da lei”. Mas cabe aqui ressaltar que o sentido deste princípio tem um cunho mais 

autorizativo, ou seja, o administrador está na verdade autorizado a executar o orçamento que 

está previsto na lei, o que em contrapartida o proíbe de realizar o que não está previsto. Destarte, 

tem o administrador autorização para executar os orçamentos previstos em leis de iniciativas 

do poder executivo, tais como o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei 

orçamentária anual que passaram posteriormente pelo crivo do Congresso Nacional.54 

Em conformidade com os artigos 48, II, IV, 166, 167, I, III, V, VI e IX da Constituição 

Federal, o mesmo princípio abrange também os planos, programas, operações e abertura de 

créditos, transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma dotação para outra 

ou de um órgão para outro, como também a instituição de fundos, levando em consideração que 

tais movimentações devem também estar abarcadas pela lei.55 

 

1.6.8 Princípio da Não Vinculação de Receita 

 

Deste princípio que está previsto no artigo 167 da Constituição Federal, extrai-se a 

regra de que dos impostos arrecadados não se pode vincular nenhuma despesas específica. Ou 

seja, a arrecadação destes, é independente de qualquer despesa prevista ou atividades do Estado. 

No entanto, existem algumas exceções trazidas no próprio texto normativo da carta política 

atual, como por exemplo a repartição do produto das arrecadação dos impostos que se referem 

os artigos 158 e 159 da Constituição, a destinação de recursos para as ações e serviços de saúde, 

manutenção e desenvolvimento do ensino, para realização de atividades da administração 

tributária como preveem os artigo 198, § 2º, artigo 212 e 37, XXII, além da prestação de 

garantias às operações de crédito por antecipação de receita que estão dispostas no artigo 165, 

§ 8º. 56 

Harada ressalta que apesar da existência do aludido princípio, o leque de exceções vem 

sendo ampliado através de Emendas Constitucionais. Veja-se como exemplo a Emenda 

Constitucional de Revisão nº 1 que inseriu os artigos 71, 72 e 73 no Ato das Disposições 

                                                           
54 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 82. 

55 Idem. 

56 Ibidem, p. 83. 
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Normativas Transitórias, instituindo o Fundo Social de Emergência para o exercício de 94 e 95 

almejando a estabilização da economia, tal fundo para ser formado implicou no estabelecimento 

de novas vinculações do produto de arrecadação do IRRF da União, suas autarquias e 

fundações, parte do produto resultante da arrecadação do ITR, do IR e do IOF. Ainda serve de 

exemplo a possibilidade que foi dada aos estados membros e ao Distrito Federal de vincular até 

cinco décimos por cento de sua receita tributária para programa de apoio a inclusão e promoção 

social. Como também a tentativa do Estado de São Paulo aumentar o ICMS de 17% para 18% 

afim de aumentar o capital da Caixa Econômica para financiar programas habitacionais.57 

 Veja-se exemplos de que o aludido princípio desde sempre se encontrou um tanto 

vulnerável quanto sua aplicação. Ressalta o aludido autor que os contribuintes não tem 

legitimidade para questionar a constitucionalidade das normas que atacam tal princípio, salvo 

enquanto cidadãos. Pois a relação jurídico-tributária entre o fisco e o contribuinte se extingue 

com o pagamento do imposto, deste modo não se trata de um princípio de Direito Tributário e 

sim de Direito Financeiro.58 
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58 Ibidem, p. 85. 
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CAPÍTULO 2. A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 95/2016 

 

2.1 Aplicabilidade 

 

 Como já mencionado anteriormente, a norma constitucional em voga, ficou denominada 

como “Novo Regime Fiscal”. Tal norma tem como destinatário direto, ou seja, aplicar-se-á 

diretamente, à União Federal no que tange às despesas primárias do Orçamento Fiscal e do 

Orçamento da Seguridade Social. Nesta conjuntura, nota-se que tal norma não se aplica aos 

estados e municípios, não atinge o orçamento de investimento das empresas estatais e também 

não engloba as despesas financeiras, somente as primárias.59 

 Na norma em questão, ficou enfatizada a aplicabilidade da mesma, no orçamento fiscal 

e orçamento da seguridade social dos órgãos autônomos de todos os poderes, no âmbito da 

União. Assim sendo, tem-se no poder executivo um orçamento, compõe o poder judiciário no 

âmbito da União os seguintes órgãos: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, 

Conselho Nacional de Justiça, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça 

Militar da União e Justiça do Distrito Federal e Territórios.60 

 Já no poder legislativo figura o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Tribunal 

de Contas. O Ministério Público dividido em Ministério Público da União e o Conselho 

Nacional do Ministério Público. E por fim, a Defensoria Pública da União. Após tal 

desdobramento, é necessário ressaltar que que cada órgão terá limite no seu orçamento 

individualmente. Portanto o poder executivo com um orçamento, o poder judiciário com oito 

orçamentos, o poder legislativo com três orçamentos, o Ministério Público com dois e o a 

Defensoria Pública com um orçamento. 61 

 

2.2 Metodologia 

 

                                                           
59YOUTUBE. Emenda Constitucional 95/2016. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=PcvalGB8vYw&index=2&list=PLfuMD3Axi4tqT6M7Q79uM7vBYhvbpi

Y74&t=3075s>. Acesso em: 20. Mai. 2017.   

60 Idem.  

61 Idem. 
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Fica prevista a validade de 20 anos para vigorar o novo regime fiscal, e o método a ser 

aplicado, por hora se divide em duas etapas: para o primeiro ano de vigência, que é o ano de 

2017, e para e segundo ano e seguintes. 62 

Na primeira etapa, para Lei Orçamentária do ano de 2017 deve-se levar em 

consideração para sua elaboração, o valor das despesas empenhadas e efetivamente pagas e os 

restos a pagar efetivamente pagos no ano de 2016 das despesas primárias do Orçamento de 

Fiscal e da Seguridade Social, ou seja o montante do que foi realmente pago neste ano. O 

montante deverá ser multiplicado 1,072 por cento, como fica assegurado na norma constante.63 

A segunda fase se inicia do segundo ano em diante. A partir de 2018, o cálculo será 

realizado levando em consideração o montante obtido como resultado de valores estabelecidos 

como limite para o ano de 2017 corrigido pelo valor do IPCA do ano anterior, também do ano 

2017. Portanto, o limite de gastos dos próximos anos será o montante pago no ano anterior, 

corrigido pelo IPCA do ano anterior. Válido lembrar que a limitação de gastos será 

individualizada, desta forma, cada órgão autônomo fará o cálculo do seu limite, que figurará na 

Lei Orçamentária Anual. Emenda Constitucional 95 diz que haverá a possiblidade de mudança 

na metodologia desta norma após 10 anos de sua aplicabilidade, através de lei complementar 

de iniciativa do Presidente da república.64 

 

Cabe, nesse ponto, uma ilustração. Imagine-se, por exemplo, que, encerrado o 

exercício de 2016, determinado órgão sujeito a limite individualizado teve despesas 

primárias pagas de 100 unidades. No ano de 2017, o limite nominal será de 100 x 

1,072 = 107,2 unidades. No ano de 2018, o limite será aquele calculado para 2017 

(igual a 107,2 unidades, e não o valor pago em 2017), corrigido pelo IPCA de julho 

de 2016 a junho de 2017, e assim sucessivamente.65 

 

Como já explanado anteriormente, o limite fica estabelecido para as despesas 

primárias, no entanto, há uma lista que elenca despesas primárias que ficam fora do limite 

orçamentário. Dentre elas consta as transferências constitucionais aos Estados e Municípios, 

melhor conhecido pelos doutrinadores como repartição de receitas. A repartição de receitas 

                                                           
62 YOUTUBE. Emenda Constitucional 95/2016. Disponível em: 
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63 Idem. 

64 Idem. 

65 CAMARA DOS DEPUTADOS. Estudo Técnico Nº 26 de 2016. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2016/et26-2016-novo-regime-fiscal-emenda-

constitucional-95-2016-comentada>. Acesso em: 22. Mai. 2017. 
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significa que algumas entidades participarão das receitas de outras entidades, fazendo valer o 

princípio federativo previsto no artigo 60, § 4º, I da CF. 66 

A União detém a competência de arrecadar os principais impostos, desta forma, a 

Constituição prevê a repartição dessas receitas para os Estados, Distrito Federal e Municípios, 

com a finalidade de possibilitar a redução das desigualdades regionais. Fato é que, os Estados 

e Municípios estão excluídos da base de cálculo prevista na norma em questão, 

consequentemente, tais transferências não serão atingidas pela mesma norma. Fica estabelecido 

no artigo 107 § 6º da Emenda 95: 67  

 

§ 6º Não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos neste artigo: 

I- transferências constitucionais estabelecidas no § 1º do art. 20, no inciso III do 

parágrafo único do art. 146, no § 5º do art. 153, no art. 157, nos incisos I e II do art. 

158, no art. 159 e no § 6º do art. 212, as despesas referentes ao inciso XIV do caput do 

art. 21, todos da Constituição Federal, e as complementações de que tratam os incisos 

V e VII do caput do art. 60, deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

 

 

Outra despesa primária que fica excluída da base de cálculo prevista na aludida 

Emenda são os créditos extraordinários. Estes são assim denominados: “São aqueles créditos 

adicionais destinados somente ao atendimento de despesas urgentes e imprevisíveis, decorrente 

de guerra, comoção ou calamidade pública”. Tendo em vista, o caráter de urgência dos créditos 

extraordinários, não há necessidade de prévia abertura e de autorização nas leis de caráter 

orçamentário, tampouco indicação da fonte de recursos. Destarte, percebe-se a impossilidade 

de limitar recursos com gastos desta natureza, como ficou assim delineado na Emenda 

Constitucional 95.68 

 As despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral, ou seja, as despesas excepcionais, 

também ficam de fora da base de cálculos, tendo em vista que nos anos de eleições é de costume 

se gastar mais, podendo dessa forma fugir da limitação, tanto pra mais quanto pra menos. E por 

último, as despesas com aumento da participação acionária nas empresas estatais 

independentes, até porque, apesar de ser despesa primária é uma despesa com investimentos.69 
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2.3 Compensação de Limites 

 

Fica previsto no novo regime, a possibilidade do poder executivo poder conceder parte 

do seu limite para dar auxílio aos demais poderes. Então, supondo que o poder executivo tenha 

um limite de gastos de 2 milhões de reais, e tenha sido eficiente o bastante, gastando 1,9 

milhões, pode o poder executivo compensar os demais poderes com limites provavelmente 

extrapolados destes, com aquele valor economizado que foi economizado, desde que não 

ultrapasse 0,25 % de sua receita. Essa manobra poderá ser realizada nos três primeiros 

exercícios, ou seja, nos anos 2017, 2018 e 2019. É válido ressaltar que o poder executivo poderá 

auxiliar os demais poderes, MPU e DPU, mas estes não poderão fazer pelo executivo ou um 

pelo outro.70 

 

Nos termos do § 7º do art. 102, nos três primeiros exercícios financeiros da vigência 

do Novo Regime Fiscal, o Poder Executivo poderá compensar, com redução 

equivalente na sua despesa primária, o excesso de despesas primárias dos demais 

Poderes, MPU e DPU, em relação aos respectivos limites. Trata-se de um período de 

acomodação, em virtude de leis recentemente aprovadas terem determinado, nesses 

próximos anos, o aumento de despesas primárias desses órgãos, sobretudo com 

pessoal e encargos.71 

 

2.4 Restrições 

 

Ficou estabelecido no novo regime fiscal, mais precisamente no artigo 107 do ADCT, 

limites individualizados para cada órgão autônomo dos poderes no âmbito da União. Desta 

forma, devem tais órgãos obedecerem os limites estipulados na norma orçamentária conforme 

manda EC 95/2016. A desobediência de tais limites acarretará as chamadas restrições ou 

vedações para os órgãos. Tais vedações podem ser: gerais, específica para o poder executivo, 

contagiantes do órgão para o poder e vinculadas ao órgão autônomo.72 

A vedação geral significa, que se qualquer dos órgãos individualizados dos poderes, 

do MPU ou DPU extrapolarem o teto de gastos estabelecido, todos serão “penalizados” com 

uma restrição prevista na presente norma, no caso, a restrição prevista que atinge a todos no 
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âmbito da União ficou assim descrita no § 3º do artigo 102 do ADCT: 73“No caso de 

descumprimento de qualquer dos limites individualizados de que trata o caput do art. 102 deste 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, fica vedada a concessão da revisão geral 

prevista no inciso X do caput do art. 37 da Constituição Federal”. Deste modo, se um desses 

órgãos sair do limite permitido para si, ele e todos os demais ficam vedados de gozar do direito 

constitucional de revisão anual.  

 

Esse dispositivo permite a revisão geral de remuneração do funcionalismo somente se 

todos os Poderes e órgãos estiverem adimplentes com os limites individualizados 

fixados pela PEC. Cria-se, assim, uma espécie de responsabilidade solidária entre 

todas as carreiras de servidores públicos federais.74 

 

Há previsão de vedações que caberão apenas ao poder executivo, caso este saia do 

limite estabelecido no inciso I do artigo 107 do ADCT. As vedações estão previstas no artigo 

109 do ADC 75são as seguintes: 

 

§ 2º Adicionalmente ao disposto no caput, no caso de descumprimento do limite de 

que trata o inciso I do caput do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, ficam vedadas: 

I - a criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como a 

remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das 

despesas com subsídios e subvenções; e 

II - a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. 

 

Existem diversos programas de linhas de investimento para o setor privado que são 

mantidos pelo governo federal nos dias de hoje. Tais investimentos se desdobram em 

programas, que têm a função de conceder subvenções econômicas ou “subsídios” diretos e 

indiretos. São exemplos de programas federais: “Incentivo às Exportações (PROEX), Minha 

Casa Minha Vida (MCMV), o Programa de Sustentação do Investimento (PSI) e diversos 

programas de financiamento do setor rural (custeio, investimento, PGPM, seguro rural etc.).76  

                                                           
73 YOUTUBE. Emenda Constitucional 95/2016. Disponível em: 
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Caso haja o descumprimento do limite estabelecido para o poder executivo no âmbito 

da União, os financiamentos já contratados pelo governo não serão atingidos pela vedação 

descrita no inciso I citado acima, mas ficará vedada a criação ou ampliação dos mesmos, além 

da concessão de benefícios adicionais, por exemplo o perdão de dívida e a extensão do prazo, 

ou a redução da taxa de juros inicialmente contratada. 

Já a restrição contagiante do órgão para o poder significa que, se um órgão de 

determinado poder sair do limite estabelecido para si, existem restrições que vão refletir para 

ele e para todos os demais órgãos daquele poder. Observa-se como exemplo o poder judiciário 

no âmbito da União, que tem seu limite orçamentário subdividido em 8. Supondo que a Justiça 

Federal supere o teto que ficou estabelecido para si, a “penalidade” conforme o novo regime 

fiscal irradiará para todos os demais órgãos autônomos do poder judiciário, redundantemente, 

a todo poder judiciário no âmbito da União: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de 

Justiça, Conselho Nacional de Justiça, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, 

Justiça Militar da União e Justiça do Distrito Federal e Territórios. As restrições ficam assim 

previstas no ADCT, artigo 109:77 

 

Art. 109. No caso de descumprimento de limite individualizado, aplicam-se, até o 

final do exercício de retorno das despesas aos respectivos limites, ao Poder Executivo 

ou a órgão elencado nos incisos II a V do caput do art. 107 deste Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias que o descumpriu, sem prejuízo de outras medidas, as 

seguintes vedações: 

I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 

remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos 

e militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de 

determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor desta Emenda 

Constitucional; 

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

VI - criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de 

representação ou benefícios de qualquer natureza em favor de membros de poder, do 

Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e 

militares; 

§ 1º As vedações previstas nos incisos I, III e VI do caput, quando descumprido 

qualquer dos limites individualizados dos órgãos elencados nos incisos II, III e IV 

do caput do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aplicam-

se ao conjunto dos órgãos referidos em cada inciso. 

 

A vedação que reflete de um órgão para o poder na sua integralidade, atinge o poder 

legislativo, o judiciário, o Ministério Público da União, excluindo-se assim, o poder executivo 

e a Defensoria Pública da União. Isso fica previsto no §1º acima citado. 
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Por fim, são previstas restrições que apenas o órgão que extrapolar o seu limite será 

atingido. São as chamadas anteriormente de “restrições vinculadas aos órgãos”. Assim, se 

dentro do poder legislativo, a Câmara dos Deputados extrapolar o limite que ficou para si 

estabelecido, apenas esta terá a sua vedação específica. Também, se dentro do poder judiciário, 

a Justiça do Trabalho extrapolar o seu limite de gastos para determinado exercício financeiro, 

esta também terá a sua “penalidade” específica, e não compartilhará a sua responsabilidade com 

os demais órgãos autônomos do poder judiciário. 78 

As vedações específicas mencionadas acima, ficam previstas também no artigo 109 do 

ADCT79, são elas abaixo elencadas: 

 

II - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de 

despesa; 

IV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas 

as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de 

despesa e aquelas decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios; 

V - realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas 

no inciso IV; 

VII - criação de despesa obrigatória; e 

VIII - adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da 

variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 

IV do caput do art. 7º da Constituição Federal. 

 

Como visto acima, o órgão autônomo que ultrapassar o limite de gastos de determinado 

exercício financeiro sofrerá por vedações que atingirão diretamente os gastos com pessoal. Tal 

dispositivo serve de grande ameaça para os concursos públicos, que em caso de descumprimento, só 

poderão ser realizados em caso de vacância de cargos.  

 

2.5 Reflexos na Saúde 

 

A Constituição Federal vigente, através da Emenda Constitucional 86 de 2015, traçou o 

mínimo a ser gasto com a saúde. Prevê, pois, o artigo 198 em seu §2º, I que o mínimo a ser 

gasto na saúde é 15% da Receita Corrente Líquida do respectivo exercício financeiro80. “Receita 

corrente líquida é o somatório das receitas tributárias de um Governo, referentes a 

contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços, deduzidos os valores das 
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transferências constitucionais”81. Deste modo, a despesa com a saúde para determinado 

exercício financeiro deve estar baseado neste somatório, como a percentagem mínima indicada 

acima. 

Pois bem, o que a EC 95 trouxe de novo, com observância no texto normativo da lei 

maior, mas agora no ADCT, onde se encontra as alterações dadas pela aludida Emenda 

Constitucional, especificamente nos Artigo 110 e da Emenda Constitucional 9582, ficou assim 

disposto: 

 

Art. 110. Na vigência do Novo Regime Fiscal, as aplicações mínimas em ações e 

serviços públicos de saúde e em manutenção e desenvolvimento do ensino 

equivalerão: 

I – no exercício de 2017, às aplicações mínimas calculadas nos termos do inciso I do 

§ 2º do art. 198 e do caput do art. 212, da Constituição Federal; e 

II – nos exercícios posteriores, aos valores calculados para as aplicações mínimas do 

exercício imediatamente anterior, corrigidos na forma estabelecida pelo inciso II do § 

1º do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.” 

 Art. 3º Fica revogado o art. 2º da Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 

2015. 

 

Observa-se que o dispositivo que vinculava as despesas da saúde com o percentual da 

receita líquida da União deu-se por revogado pela nova norma, e a partir do novo regime fiscal, 

tais despesas ficam restritas às aplicações realizadas no ano de 2017 corrigidas pelo percentual 

do IPCA, sem nenhum aumento no valor real desses investimentos. Daí surge o que se chama 

de “congelamento dos gastos públicos”, pois não haverá alteração no quantum aplicado nessa 

despesa, o que haverá é apenas uma correção no valor nominal, que terá por base o valor real 

aplicado no ano de 2017. E isso ocorrerá por 20 anos, ou seja, de 2017 a 2036. 83 

Se no ano de 2018 e subsequentes até 2036 não houver previsão de aumento no 

investimento real da saúde, e o valor a ser inserido nessa área se basear no valor investido no 

ano de 2017, não há o que se falar em respeito ao mínimo constitucional de 15%, pois os valores 

das receitas de 2018 em diante, certamente será outro valor, e o percentual estará levando 

sempre em consideração o valor do ano de 2017 corrigido pelo IPCA. Portanto, se houver 

aumento de receita, evolução na economia entre outros fatores positivos para o Estado, não 
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poderá ocorrer aumento no investimento nessa área que é imprescindível para evolução de 

qualquer Estado.  

Cabe aqui ressaltar o estado precário que já se encontra a Sistema Único de Saúde – 

SUS, os dramas e sofrimentos de pacientes e familiares que são vistos pelos corredores dos 

hospitais, a fila de espera para cirurgias, tratamentos. A falta de médicos, a insuficiências de 

hospitais, aparelhagens, mão-de-obra qualificada. A crise nos planos de saúde, fazendo com 

que quem contava com o setor privado, assoberbasse ainda mais o setor público. É possível 

notar que o quanto que é ou era investido na saúde nunca foi considerado suficiente para atender 

e proporcionar um serviço digno, que é claramente essencial para a sociedade. O pouco 

conquistado desde 1988, pelo que se pode perceber com a implantação do novo regime fiscal, 

retrocederá, tendo em vista a queda nos investimentos, através de uma metodologia que jogará 

para baixo o valor real. 

De que forma é possível notar a queda? Claramente pelos pontos já perpassados 

anteriormente. Mas ainda pode se observar através quanto o poder público poderá gastar com 

cada pessoa, supondo aqui, em exemplos práticos o valor de 900 reais a cada três pessoas, ou 

seja, 300 para cada. Pensa-se agora que daqui alguns anos esses mesmos 900 reais, que 

atualmente já não são suficientes, à medida que a população cresce, terá que ser repartido para 

mais pessoas, tendo em vista que o valor real do investimento não aumenta. Fazendo com que 

a fatia do bolo fique menor para cada. 

   Atualmente o Brasil tem em torno de 207 milhões de habitantes84, supondo que a 

população brasileira aumente para 226,9 daqui a 20 anos e tendo por base o mesmo valor 

investido para ser repartido por mais pessoas, será realmente possível cumprir ditames 

consagrados na Constituição, se levar em consideração que o mesmo número populacional de 

hoje não será o mesmo que daqui a 20 anos? 

 Passa-se a refletir sobre a real finalidade de tal economia exagerada das despesas, que 

pretende a norma. O que mais importa? Saúde, Dignidade da Pessoa Humana, Direitos Sociais 

ou Amortização da Dívida Pública e Equilíbrio Orçamentário. Obviamente, Estado nenhum 

deve gastar mais do que tem, mas parece um tanto desfasado para o Direito Financeiro o 

princípio do Equilíbrio Orçamentário, como já asseverado no primeiro capítulo. Notadamente, 

não há tempo a perder com tais mecanismos de combate a crise, se a base de tudo, leia-se 

população educada, saudável, com os seus direitos reservados vai mal das pernas. 
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2.6 Reflexos na Educação  

 

Também foi revogado pela nova norma transitória o caput do artigo 212 da Constituição 

Federal 85que vinculava os gastos com a educação ao percentual de 18% da receita líquida de 

impostos de transferências. Será utilizada nessa área a mesma metodologia utilizada na área da 

saúde, desta feita, o valor real que será efetivamente gasto na educação no exercício financeiro 

de 2017 será base para o cálculo dos demais anos na vigência transitória do novo regime fiscal, 

corrigido pelo percentual do IPCA.86 

Já é possível perceber um certo descaso com a área da educação, como também da saúde 

no ano de 2017. Ao observar decretos editados em 2017 com a vigência do novo regime fiscal 

em vigor. Além da desvinculação do mínimo constitucional estabelecido pela atual carta 

política, tais áreas podem sofrer mais reduções, pois o decreto adiante faz uma subdivisão entre 

despesas obrigatórias constantes no Anexo XII do Decreto 8.961/2017 87e “demais” despesas 

que estão previstas no mesmo Decreto como limites de pagamento relativos a dotações 

constantes da lei orçamentária de 2017 e aos restos a pagar no Anexo II.  

A edição de tal ato normativo logo no início do ano, prevendo limites de gastos para 

cada mês do ano parecia um tanto precoce. Poderia servir de explicação a explanação acima, a 

intensão de submeter os gastos nessas áreas a toda sorte de adiantamentos possíveis, tendo em 

vista que os números registrados no Anexo II foram para lá “sem garantia de saldo financeiro 

para quitação correspondente, os elevados estoques de restos a pagar em ambas as políticas 

públicas.”88 

 

Em um país, cujo analfabetismo funcional beira a casa de 90% da sua população de 

15 a 64 anos, os deveres de equalizar as oportunidades educacionais e de assegurar 

padrão mínimo de qualidade do ensino em todo o território nacional são ainda hoje 

tratados como quimeras da nossa Constituição, na forma do seu artigo 211, §1º. Isso 

ocorre, porque a União não cumpre plenamente sua função redistributiva e supletiva 

em relação aos gastos realizados pelos demais entes. Falta regulamentar a noção de 

“custo-aluno qualidade”, o que caminha na mesma morosa linha de esvaziamento 
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fiscal que o FUNDEF e o FUNDEB trilharam, haja vista a proporcionalidade restrita 

complementação federal para a educação básica obrigatória.
89

 

 

 

2.7 Emendas Parlamentares Individuais 

 

As emendas individuais são previstas no ordenamento jurídico brasileiro através da 

Emenda Constitucional 86 de 2015, que inseriu o § 9º no artigo 166 na Constituição90. Quando 

o projeto de Lei Orçamentária Anual é encaminhada para o poder legislativo, esta vai para a 

comissão mista de orçamento e é distribuída para um relator, que conta com auxílio de relatores 

de cada um dos setores que compõem o orçamento para elaborarem um substitutivo que altera 

o Projeto de Lei Orçamentária Anual, dando-lhe uma nova versão, a qual é submetida a votação. 

Tais emendas podem ser classificadas como emendas de bancada, de partido, da comissão, do 

relator e como aqui tratadas, emendas individuais.91 

Desta forma, a emenda individual dá a possibilidade de cada parlamentar apresentar 

mudanças para a norma orçamentária. Na verdade é o meio encontrado para que os Deputados 

possam se manter na sua carreira política, pois é por esse meio que ele pode promover e cumprir 

o que foi proposto durante sua campanha e demonstrar o seu trabalho para sua base eleitoral, 

dando assim motivos para que ele seja reeleito ou prosseguir na vida política.92 

A execução orçamentária e financeira com tais gastos, deve ser obrigatória, daí se dá o 

que se chama de orçamento impositivo, pois vincula tal porcentagem da Receita Líquida 

Corrente à realização de programas e com a saúde. Cabe ressaltar que é característico de tal, a 

abertura do leque de oportunidade que dá tal instituto para a corrupção, pois deixa tais 

parlamentares a mercê da liberação de receitas quando “surgem” algum motivo de 

contingenciamento de gastos.93 

 

Esta vinculação de 1,2% poderá ser contingenciada, na forma do artigo 9o da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, caso haja ameaça do descumprimento da meta de superavit 

primário estabelecido no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
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o que demonstra que até mesmo os interesses eleitorais cessam quando entra em 

questão o pagamento dos credores públicos94 

 

 

 Após tal exposição, deve-se imprimir o que ficou delineado pela magna carta. O § 9º 

do artigo 166 da Constituição Federal 95diz que os gastos com emendas individuas não poderão 

ultrapassar 1,2 % da Receita Corrente Líquida do exercício financeiro anterior, ressalvado que 

metade desse gastos deverá ser investido em saúde. Vislumbra-se mais uma vez os setor da 

saúde sendo atingido pelo novo regime. 

A EC 95/2016 96também trouxe novidades para este instituto, pois segundo o novo 

regime fiscal, no ano de 2017 deverá ser considerado o percentual de 1,2 da receita líquida 

corrente do ano de 2016, mas de 2018 em diante durante a vigência da referida norma, deverá 

se levar em consideração o valor efetivo de executado em 2017 corrigido pelo IPCA do ano 

anterior. Nesta conjuntura, não haverá aqui também aumento real nos valores, apenas no valor 

nominal. 
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CAPÍTULO 3.  DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EC 95/2016 

 

3.1 Ação Direta de Inconstitucionalidade 5643  

  

 Como já mencionado no início do presente trabalho, a Federação Nacional de Servidores 

dos Estados e do Distrito Federal - FENASEPE, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade 

em janeiro deste ano.97 Foi alegado na petição inicial, que a norma que introduziu o novo regime 

fiscal no ADTC confronta normas, princípios e direitos já sedimentados no Estado Democrático 

de Direito. Tais como: Direitos fundamentais previstos no artigo 5º, direitos sociais previstos 

no artigo 6º e o caput do artigo 170 que trata da ordem econômica.98 

 Segundo Silva, direitos fundamentais são aqueles imprescindíveis ao homem para sua 

sobrevivência digna, igualitária e livre. São princípios que vão apontar o pensamento político 

de um ordenamento jurídico. Tais direitos, que atualmente são previstos no Título II da carta 

política de 1988, surgem para proporcionar cumprimento da norma material, com o intuito de 

evitar disparidades no corpo social. Destarte, é um uma luz em meio ao Direito positivo e toda 

a formalidade inerente a ele. No artigo 5º do Título II pode-se observar os Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos.99 

 Os direitos fundamentais também se desdobram em direitos sociais que podem ser 

notados a partir do artigo 6º da Magna Carta, e conforme Silva, são prestações positivas que o 

governo deve disponibilizar para sociedade, para que haja possibilidade de alcance do que foi 

pretendido pela inserção dos daqueles direitos no ordenamento jurídico brasileiro, que é a 

igualdade material da norma. Nota-se assim no artigo 6º a previsão dos direitos a seguir: “São 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, 

a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.” 100 

 Pode-se afirmar que o direito econômico não pode ser visto senão na parte dos direitos 

sociais, pois nestes também são previstos direito sociais dos trabalhadores e proporcionam 

condições para melhor produção, o que consequentemente acabam refletindo naqueles. 

                                                           
97 STF NOTÌCIAS. Federação de Servidores Questiona Emenda do Teto dos Gastos Públicos. Disponível 

em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=334454>. Acesso em: 23. Mai. 2017. 

98 STF. Processo ADI/5643. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqo

bjetoincidente=5119673>. Acesso em: 15. Jun. 2017. 

99 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 

178. 

100 Ibidem, p. 286. 
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Portanto é possível visualizar o direito econômico com característica institucional e o direito 

social como proteção pessoal. Em contrapartida é o direito econômico que proporcionará a 

realização dos direitos sociais. Desta forma, é necessário uma política econômica com 

orientação de um Estado que interventor para que o Estado Democrático de Direito possa ser 

efetivado.101 Prevê os artigo 170 da Constituição Federal102: “A ordem econômica, fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social” 

  Segundo o FENASEPE, nos autos da mencionada ADI, a Emenda Constitucional 

95/2016 impossibilita a concretização dos direitos acima mencionados de forma direta e 

indireta, tendo em vista o engessamento dos gastos públicos por 20 exercícios financeiros. Para 

autora, o novo regime fiscal viola os princípios da segurança jurídica, os princípios da confiança 

e da dignidade da pessoa humana. 103 

 

A norma em apreço introduz na sociedade acirrado quadro de insegurança social e 

jurídica, em virtude de ter sua eficácia atrelada à anulação ou supressão de direitos 

fundamentais e principalmente por restringir pelo período de vinte anos o 

funcionamento pleno de programas governamentais que notoriamente se sabe 

realizadores dos propósitos da República e construtores de uma democracia 

consistente em prouver a todos acessos a serviços conexos com a dignidade da pessoa 

humana.104 

 

Foi alegado também que o a norma não guarda compatibilidade com os princípios da 

máxima efetividade e da unidade da constituição, pois é perceptível elementos da norma que 

vão dar consequência ao desaparecimento de alguns programas sociais, produzindo assim um 

retrocesso social.105 Para poder trazer uma visualização de como como seria o ataque aos diretos 

anteriormente mencionados, a parte autora demonstrou um rol ilustrativo, como segue adiante. 

 

O sucateamento da DPU e das DPEs  imposto pelos §§ artigo 107 do ADCT, significa 

a desefetivação da proteção e da assistência jurídica, fere de morte e, de chofre atinge 

a dignidade da pessoa humana e, confronta-se com o artigo 5º Caput CF/88, que trata 

da segurança... Na área de assistência social se construiu toda uma rede protetiva e 

dirimidora das desigualdades e da pobreza, com resultados comprovados e 

indicadores de que o Brasil, foi uns poucos países que nas últimas décadas 

permaneceram na vanguarda do combate a fome e ao fosso social consignado pela 

brutal concentração de rendas... Por fim, tais restrições de direitos, atingem garantias 

                                                           
101 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 

p.178. 

102 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 18. Jun. 2017. 

103 STF. Processo ADI/5643. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqo

bjetoincidente=5119673>. Acesso em: 15. Jun. 2017. 

104 Idem. 

105 Idem. 
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que por terem iniciados um processo de concretização tornaram-se direitos subjetivos 

públicos e assumiram caráter de insupríveis.106 

   

É notório que a norma em questão chegou no direito brasileiro causando grandes 

preocupações para aqueles que se preocupam e têm instrução suficiente para entender o 

conteúdo de suas pretensões. A Constituição Federal deve ser tratada como um todo, a normas 

devem estar em harmonia uma com as outras, preservando assim o princípio da unidade.107 

Possível é visualizar que cada detalhe trazido no capítulo 2, que fez uma análise técnica da 

norma, atacou os direitos fundamentais, sociais e os princípios constitucionais. Não se pode 

fechar os olhos para o que a norma traz, visando tão só e unicamente o equilíbrio orçamentário 

do Estado por traz de seus argumentos.  

 

3.2 Afronta aos Princípios Constitucionais Financeiros 

 

Após observar normas e princípios constitucionais, e observar de forma mais 

aprofundada a Emenda Constitucional 95/2016, foi possível se intrigar com o reflexo que esta 

traz para os princípios constitucionais. Um dos princípios que merece destaque aqui, é o da 

anualidade. Fato é, que o princípio da anualidade já citado e explanado no primeiro capítulo 

deste trabalho, prevê que o orçamento deve ter período anual. Portanto, a cada exercício 

financeiro, é necessário fazer a estimativa de receita que será arrecadada, e a previsão de 

despesas a serem realizadas, para que o poder legislativo vote. 

Pois bem, a norma em análise impõe limite ao que será gasto pela União. Basicamente 

diz que durante 20 exercícios financeiros, a União terá que gastar com despesas primárias a 

mesma quantia que foi paga efetivamente no ano de 2016, com as correções já mencionadas 

anteriormente, que mais tem a função de manter o poder de compra.  Assim, a anualidade do 

quanto será arrecadado de receitas será desprezado. Não importa o quanto seja arrecadado, as 

despesas deverão respeitar o teto estabelecido pelo novo regime fiscal. Ou seja, os próximos 

orçamentos, no que tange ao limite de gastos, deverão ficar presos ao ano de 2017, primeiro 

ano de vigência do novo regime. 108 

                                                           
106 STF. Processo ADI/5643. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqo

bjetoincidente=5119673>. Acesso em: 15. Jun. 2017. 

107 Idem. 

108 YOUTUBE. Emenda Constitucional 95/2016. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=PcvalGB8vYw&index=2&list=PLfuMD3Axi4tqT6M7Q79uM7vBYhvbpi

Y74&t=3075s>. Acesso em: 20. Mai. 2017. 
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Outro princípio que foi observado e que aqui merece destaque, é o princípio do 

equilíbrio orçamentário. Na verdade um princípio que não é previsto na Constituição Federal 

de 1988. Este princípio já foi considerado o princípio mais importante do Direito Financeiro. E 

era previsto na Constituição de 1967, mas fora revogado pela Emenda 1/69, e após isso, não foi 

mais reproduzido em outras Constituições. Como já exposto no primeiro capítulo, este princípio 

se tornou defasado após a recessão sofrida na economia no ano de 1929. Cabe ressaltar que 

nesta época os Estados Unidos, resolveu reduzir drasticamente seus gastos e acabou por 

transformar a recessão numa grande depressão. 109 

Passou-se a entender que a busca de igualar os números de receitas aos de despesas era 

praticamente impossível, então não seria necessário almejar tal objetivo110. Passou-se também 

a firmar, que “não é a economia que deve equilibrar o orçamento, mas o orçamento que deve 

equilibrar a economia, isto é, o equilíbrio orçamentário não pode ser entendido como um fim 

em si mesmo, mas como um instrumento a serviço do desenvolvimento da nação111.”  

 Apesar da Constituição Federal não trazer tal princípio para o ordenamento jurídico 

brasileiro, é válido observar um trecho do texto trazido na Lei de Diretrizes Orçamentária de 

2017 na parte do Anexo de Metas Fiscais. 

 

O objetivo primordial da política fiscal do governo é promover a gestão equilibrada 

dos recursos públicos de forma a assegurar a manutenção da estabilidade econômica, 

o crescimento sustentado, a distribuição da renda e prover adequadamente o acesso 

aos serviços públicos. Para isso, atuando em linha com as políticas monetária, 

creditícia e cambial, o governo procura criar as condições futuras necessárias para a 

queda gradual do endividamento público líquido e bruto em relação ao PIB, a redução 

da estrutura a termo da taxa de juros, a melhora do perfil da dívida pública e o 

fortalecimento dos programas sociais.112 

 

 A Lei de Diretrizes Orçamentárias, devendo obediência ao Novo Regime Fiscal, tem como 

prioridade o equilíbrio dos gastos públicos. Quando na verdade deveria ser tantos outros objetivos que 

a Magna Carta sobrepõe a este. 

 

3.3 Ação Direta de Inconstitucionalidade 5633  

  

                                                           
109 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 

p.740. 

110  Idem. 

111 Idem. 

112 BRASIL. Anexo VI Metas Fiscais. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/PLN/2016/Anexos/Anexo%20IV.1%20-

%20Anexo%20de%20Metas%20Fiscais.pdf>. Acesso em: 15. Jun. 2017. 
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Também a Associação Dos Magistrados Brasileiros – AMB juntamente com Associação 

Nacional Dos Magistrados Da Justiça Do Trabalho – ANAMATRA, e Associação Dos Juízes 

Federais Do Brasil – AJUFE ajuizaram em fevereiro deste ano Ação de Inconstitucionalidade 

da referida norma. O ponto chave alegado pelas autoras, foi a violação da cláusula pétrea 

prevista no inciso III, § 4º do artigo 60, a separação dos poderes. Cláusulas pétreas são normas 

previstas pelo poder constituinte originário que não podem sofrer alterações que tendem a abolir 

ou suprimir direitos que são considerados como tais. 113 

O novo regime fiscal fere a separação dos poderes, quando impõe limitações ao poder 

judiciário ao elaborar sua proposta orçamentária. Vale lembrar o que foi mencionado no 

segundo capítulo sobre o teto ser imposto a cada órgão autônomo dos poderes, e o poder 

judiciário foi o que teve as limitações mais subdividias, pois cada órgão do poder terá seu limite 

individualizado.114 Pode assim dizer, pois o artigo 99 da Constituição Federal garante a 

autonomia administrativa e financeira dos Tribunais. Ao mesmo tempo, a nova norma atinge a 

harmonia entre os poderes prevista no artigo 2º da atual carta política.115 

 

 As autoras também alegam que o poder judiciário deveria ter participado do processo 

legislativo, tendo em vista que o poder legislativo estava tratando da matéria prevista no artigo 

99 da CF/88.  

 

O exame do Novo Regime Fiscal veiculado pela EC n. 95 revela, porém, que ele está 

limitando e restringindo a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário 

de participar da elaboração do seu próprio orçamento, (a) seja porque o Novo Regime 

Fiscal já impôs limitações   --  que somente a “realidade orçamentária” poderia impor  

--  sem a participação do Poder Judiciário pelo período de 20 anos, (b) seja porque 

atribuiu com exclusividade ao Chefe do Poder Executivo a possibilidade de promover 

a revisão das limitações, após o 10º ano de vigência do Novo Regime Fiscal, uma vez 

mais sem a participação do Poder Judiciário.
116

 

 

                                                           
113 STF. Associações de magistrados questionam emenda do teto dos gastos públicos. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=333006&caixaBusca=N>. Acesso em: 15. 

Jun. 2017. 

114 STF. Processo ADI/5633. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqo

bjetoincidente=5112200>. Acesso em: 15. Jun. 2017. 

115 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 23. Abr. 2017. 

116STF. Processo ADI/5633. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqo

bjetoincidente=5112200>. Acesso em: 15. Jun. 2017. 



46 
 

Sobre a violação do princípio da separação dos poderes ao adentrar na matéria prevista 

no artigo 99 da Constituição Federal, já existem julgados com entendimento sedimentado pelo 

Supremo Tribunal Federal117, veja a seguir:  

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. 

IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA A LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ, QUE FIXOU LIMITE DE 

PARTICIPAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ORÇAMENTO GERAL DO 

ESTADO SEM A SUA INTERVENÇÃO. AFRONTA AO § 1º DO ARTIGO 99 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal, em duas oportunidades 

(ADIMC 468-9, Rel. Min. Carlos Velloso, e ADIMC 810-2, Rel. Min. Francisco 

Rezek), deferiu a suspensão cautelar da vigência de disposições legais que fixaram 

limite percentual de participação do Poder Judiciário no Orçamento do Estado sem a 

intervenção desse Poder. A hipótese dos autos ajusta-se aos precedentes referidos, 

tendo em vista que se trata de impugnação dirigida contra a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias do Estado do Paraná para o exercício de 1999, que fixou o limite de 

7% (sete por cento) de participação do Poder Judiciário na receita geral do Estado 

totalmente à sua revelia. Cautelar deferida” (ADI nº 1.911/PR-MC, Tribunal Pleno, 

Relator o Ministro Il 

 

No mesmo sentido, julgou a Ação de Direta de Inconstitucionalidade 118adiante: 

 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO PROPOSTA 

PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP. 

ART. 103, IX, DA CRFB/88. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA 

TEMÁTICA CARACTERIZADA. LEI Nº 10.437/2015 DO ESTADO DA 

PARAÍBA. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL 

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À MATÉRIA. 

POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE 

CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. DEVER PROCESSUAL DE 

IMPUGNAÇÃO DO OBJETO NÃO INTEIRAMENTE CUMPRIDO. AÇÃO 

CONHECIDA PARCIALMENTE. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA 

FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. ART. 134, § 2º, DA 

CRFB/88. REDUÇÃO UNILATERAL, PELO GOVERNADOR DO ESTADO, DOS 

VALORES CONSTANTES DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ELABORADA E 

APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APRECIAÇÃO 

DA PROPOSTA DE LEI ORÇAMENTÁRIA. ATRIBUIÇÃO DO PODER 

LEGISLATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ARTS. 2º E 166 DA CRFB/88. 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM A PRONÚNCIA DE 

NULIDADE. AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA 

PARTE, JULGADA PROCEDENTE PARA A FIXAÇÃO DE TESE.  1. Às 

Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e 

administrativa, bem como a prerrogativa de formulação de sua própria proposta 

orçamentária (art. 134, § 2º, da CRFB/88), por força da Constituição da República 

(Emenda Constitucional nº 45/2004).  2. O acesso à Justiça, garantia constitucional 

prevista no art. 5º, XXXV, da CRFB/88, exige a disponibilidade de instrumentos 

processuais idôneos à tutela dos bens jurídicos protegidos pelo direito positivo, por 

isto que a Constituição da República atribui ao Estado o dever de prestar a assistência 

jurídica integral aos necessitados (CRFB, art. 5º, LXXIV) e destinou à Defensoria 

                                                           
117 STF. Processo ADI/5633. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqo

bjetoincidente=5112200>. Acesso em: 15. Jun. 2017 

118 Idem. 
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Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado (CRFB, art. 134), essa 

atribuição que representa verdadeira essencialidade do próprio Estado Democrático 

de Direito.  3. À Defensoria Pública Estadual compete a prerrogativa de elaborar e 

apresentar sua proposta orçamentária, a qual está condicionada tão somente a (i) 

obedecer a Lei de Diretrizes Orçamentárias; (ii) ser encaminhada em conformidade 

com a previsão do art. 99, § 2º, da CRFB/88.  4. O Poder Executivo, que detém a 

competência para deflagrar o processo legislativo (art. 165, I, II e III, da CRFB/88), 

uma vez atendida essa dupla de requisitos, não pode realizar qualquer juízo de valor 

sobre o montante ou o impacto financeiro da proposta orçamentária apresentada pela 

Defensoria Pública Estadual, preconizada nos termos dos artigos 99, § 2º, c/c 134, § 

2º, da CRFB/88, cabendo-lhe tão somente consolidar a proposta encaminhada e 

remetê-la ao órgão legislativo correspondente, sem introduzir nela quaisquer reduções 

ou modificações.  5. A lei orçamentária deve ser apreciada pelo Poder Legislativo 

correspondente, ao qual caberá deliberar sobre a proposta apresentada pela Defensoria 

Pública Estadual, fazendo-lhe as modificações que julgar necessárias dentro dos 

limites constitucionalmente estabelecidos (§§ 3º e 4º do art. 166 da CRFB/88).  6. In 

casu, a redução unilateral do valor da proposta orçamentária elaborada pela 

Defensoria Pública estadual apresentada em consonância com as disposições da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e demais requisitos constitucionais, por ato do 

Governador do Estado da Paraíba no momento da consolidação do projeto de lei 

orçamentária anual a ser enviada ao Poder Legislativo, revela verdadeira 

extrapolação de sua competência, em clara ofensa à autonomia da referida 

instituição (art. 134, § 2º, da CRFB/88) e à separação dos poderes (arts. 2º e 166, 

da CRFB/88).  7. (...).  (...) 12. Ação parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada 

procedente para declarar a inconstitucionalidade, sem a pronúncia de nulidade, da Lei 

Estadual nº 10.437/2015, do Estado da Paraíba, apenas quanto à parte em que fixou a 

dotação orçamentária à Defensoria Pública estadual em razão da prévia redução 

unilateral perpetrada pelo Governador do Estado, para fixar a seguinte tese: “É 

inconstitucional a redução unilateral pelo Poder Executivo dos orçamentos propostos 

pelos outros Poderes e por órgãos constitucionalmente autônomos, como o Ministério 

Público e a Defensoria Pública, na fase de consolidação do projeto de lei orçamentária 

anual, quando tenham sido elaborados em obediência às leis de diretrizes 

orçamentárias e enviados conforme o art. 99, § 2º, da CRFB/88, cabendo-lhe apenas 

pleitear ao Poder Legislativo a redução pretendida, visto que a fase de apreciação 

legislativa é o momento constitucionalmente correto para o debate de possíveis 

alterações no Projeto de Lei Orçamentária”. (ADI 5287, Relator Min. Luiz Fux, Pleno, 

DJ. 12.9.2016) 

Pode-se observar que o último julgado trata da extrapolação do limite do poder 

legislativo ao rever o orçamento da Defensoria Pública, reduzindo o valor de forma unilateral 

e atingindo o princípio da separação dos poderes. Válido ressalvar que a Defensoria Pública da 

União é um dos órgãos que tem seu orçamento limitado pelo novo regime fiscal. Nesta 

conjuntura, nota-se que não é apenas o poder judiciário que tem sua autonomia financeira e 

administrativa desrespeitada. 

Ficou ressaltado que os Poderes Legislativo e Executivo decidiram constitucionalizar 

uma matéria que já tem instrumentos necessários para ser tratada, ou seja através das leis 

orçamentárias previstas no artigo 165 da Magna Carta.119  
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O artigo 107 do ADTC, incluso pela EC 95/2016 diz que o novo regime fiscal não 

revoga, dispensa ou suspende os dispositivos constitucionais e legais que falam sobre metas 

fiscais e limites. Assim as metas fiscais e limites quando houver necessidade 

contingenciamento, que são previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias continuam a vigorar 

junto com o NRF. Assim orçamento anual passará a observar dois limites: O limite global 

trazido pelo NRF, contingenciamento específico quando detectado nos relatórios bimestrais da 

LDO. 120 

O que é necessário ressaltar, é que no ordenamento jurídico brasileiro já existem normas 

com a função de proporcionar o equilíbrio orçamentário que o atual governo tanto almeja e 

enfatiza no novo regime. Basta observar no presente trabalho, os conceitos trazidos sobre a Lei 

de Responsabilidade Fiscal e a função que esta deu a LOA. 

Pode-se analisar que a partir do momento em que os valores a serem gastos pelo governo 

estão congelados, sem nenhum aumento real, apenas nominal, a ordem de planejamento 

orçamentária será invertida, mesmo que isso não fique explícito na norma, o Plano Plurianual 

e a Lei de Diretrizes Orçamentária estará para a Lei Orçamentária Anual. É possível enxergar 

desta forma, tendo em vista que nas próximas Leis Orçamentárias já existe praticamente um 

valor fixo a gasto, então a ideia é basicamente: o que o governo pode pagar com essa quantia 

de receita? 

O planejamento orçamentário que começa desde o Plano Plurianual não terá mais o 

caráter desenvolvimentista nacional. Tendo em vista que o Plano Plurianual é reflexo das 

necessidades percebidas no corpo social e estatal, ao olhar para a sociedade e observar do que 

ela realmente precisa, qual área necessita de crescimento, provavelmente encontrará limites 

quando o gasto público for pormenorizado na LOA. Resumidamente, o PPA e a LDO deverão 

se encaixar na LOA, mecanismo que na verdade a Constituição delineou de forma contrária. 

   

 

3.4 Ação Direta de Inconstitucionalidade 5658 

 

 O Partido Socialismo e Liberdade – PSOL ajuizou Ação a Direta de 

Inconstitucionalidade na suprema corte. Tendo como principais pontos a o ataque da norma na 

                                                           
120 YOUTUBE. Emenda Constitucional 95/2016. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=PcvalGB8vYw&index=2&list=PLfuMD3Axi4tqT6M7Q79uM7vBYhvbpi

Y74&t=3075s>. Acesso em: 20. Mai. 2017.  
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saúde e educação.121 Como já foi visto no capítulo 2 do presente trabalho. O Novo Regime 

Fiscal desvinculou os percentuais mínimos previstos na Constituição Federal.  

O § 2º do artigo 198 da Constituição Federal 122previa o mínimo de 15% da Receita 

Líquida Corrente a ser investido na área da saúde, também o artigo 212 da Magna Carta123previa 

o mínimo de 18% dos impostos arrecadados para ser aplicado na área da educação. 

Recapitulando, a partir da inserção do Novo Regime Fiscal no ADTC, os gastos nessas áreas 

deverão se dar, observando o que será efetivamente gasto no ano de 2017 corrigido pelo IPCA 

deste ano, o valor final do cálculo será o limite a ser respeitado no ano de 2018. Nos demais 

anos até 2036, o valor investido nessas áreas serão apenas corrigidos pelo IPCA para manter o 

poder de compra, ou seja, não haverá aumento real nessas áreas durante 20 anos.124 

Ao ser aprovada a Emenda em questão, não se levou em consideração o estado das 

aludidas áreas no Estado Brasileiro. O que foi conquistado de bom e a evolução que ocorreu 

nessas áreas nos últimos anos, muito provavelmente retrocederão. Aqui cabe ressaltar a 

violação ao princípio da proibição do retrocesso. Entende por esse princípio o seguinte:  

 

O Princípio de proibição de retrocesso social tem sua forma embrionária na obra de 

Konrad Hesse, de 1978, em que desenvolveu a teoria da irreversibilidade. Segundo 

esta teoria, o Estado ficaria vinculado à cláusula do Estado Social previsto na 

Constituição alemã “relativas à interpretação da legislação existente, à determinação 

de tratamento diferenciado de certas situações em prol da igualdade e à limitação ao 

Poder Legislativo... 

Ingo Sarlet concluiu que é possível considera-lo implícito na Carda de 1988 em 

decorrência da noção de Estado Democrático de Direito, bem como em razão do 

próprio Princípio da dignidade da pessoa humana. Além disso, também pode ser 

extraído dos princípios da máxima eficácia e efetividade das normas definidoras de 

direitos fundamentais (art. 5º, § 1º CF), bem como da segurança jurídica, da proteção 

da confiança, entre outros.125 

 

 

 

                                                           
121STF. Processo ADI/5658. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqo

bjetoincidente=5132872>. Acesso em: 15. Jun. 2017. 

122 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20. Jun. 2017. 

123 Idem.  

124 CAMARA DOS DEPUTADOS. Estudo Técnico Nº 26 de 2016. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2016/et26-2016-novo-regime-fiscal-emenda-

constitucional-95-2016-comentada>. Acesso em: 22. Mai. 2017. 

125PÁGINAS DE DIREITO. Princípio Da Proibição Do Retrocesso. Disponível em: 

<http://www.tex.pro.br/home/artigos/261-artigos-mar-2014/6428-o-principio-da-proibicao-do-retrocesso-uma-

analise-sob-a-perspectiva-do-supremo-tribunal-federal>. Acesso em: 15. Jun. 2017. 

http://www.tex.pro.br/index.php/artigos/261-artigos-mar-2014/6428-o-principio-da-proibicao-do-retrocesso-uma-analise-sob-a-perspectiva-do-supremo-tribunal-federal
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 Ainda, com observância no aludido princípio, assevera Canotilho126: 

 

 
Esse princípio da proibição de retrocesso político há de ser aplicado tal como se dá 

quanto aos direitos sociais, vale dizer, nas palavras de Canotilho: uma vez obtido um 

determinado grau de realização, passam a constituir, simultaneamente, uma garantia 

institucional e um direito subjetivo....o princípio em análise limite a reversibilidade 

dos direitos adquiridos em clara violação do princípio da proteção da confiança e da 

segurança dos cidadãos no âmbito econômico, social e cultural, e do núcleo essencial 

da existência mínima inerente ao respeito pela dignidade da pessoa humana.  

 

 

 Percebe-se que a Emenda Constitucional 95 de 2016 merece ser revista e declarada 

inconstitucional pela suprema corte, visando salvaguardar a Constituição Federal de 1988. 

Vários são os dispositivos atingidos, vários são os direitos que correm o risco de não serem 

concretizados, vários são os retrocessos que poderão ser causados nas áreas sociais. Até mesmo 

cláusulas pétreas, que não podem sofrer alterações com intuito de suprimir direitos, estão sendo 

notoriamente achincalhadas pela norma. Talvez quando a norma é observada isoladamente, é 

possível não ser percebida toda ameaça causada, mas basta olhar a Constituição como 

documento único, no qual os dispositivos devem guardar harmonia entre si, que passa a se 

tornar evidente a inconsistência e inconveniência da referida norma para o atual Estado 

Democrático de Direito que se vive no Estado brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
126 PÁGINAS DE DIREITO. Princípio Da Proibição Do Retrocesso. Disponível em: 

<http://www.tex.pro.br/home/artigos/261-artigos-mar-2014/6428-o-principio-da-proibicao-do-retrocesso-uma-

analise-sob-a-perspectiva-do-supremo-tribunal-federal>. Acesso em: 15. Jun. 2017. Apud CANOTILHO, J.J. 

Gomes – Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 3ª. Ed., p. 326. 

 

http://www.tex.pro.br/index.php/artigos/261-artigos-mar-2014/6428-o-principio-da-proibicao-do-retrocesso-uma-analise-sob-a-perspectiva-do-supremo-tribunal-federal
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O presente trabalho proporcionou conhecimento sobre a parte financeira na 

Constituição Federal, que conta atualmente com três instrumentos para estruturar o orçamento 

públicos. Tais instrumento são previstos na Constituição Federal no artigo 165: Plano 

Plurianual que tem como essência criar um plano de ação governamental de acordo os anseios 

do corpo social que será sua válido por 4 anos. A Lei de Diretrizes orçamentárias com a 

finalidade de estabelecer diretrizes e prioridades que deverão ser observadas para o exercício 

financeiro a que se referir e metas para três exercícios financeiros consecutivos. E a Lei de 

Orçamentária Anual que deve prever as receitas que serão arrecadadas e as despesas a serem 

realizadas para determinado exercício financeiro. A Lei de Responsabilidade Fiscal com o 

condão de regulamentar as normas financeira e promover austeridade e transparência na 

execução dos gastos públicos. 

 O conhecimento dos institutos mencionados, foi necessário para compreensão da 

Emenda Constitucional 95, norma objeto do presente trabalho. Com uma análise técnica da 

aludida norma, foi possível descobrir uma das metodologias que o atual governo federal utiliza 

para driblar a crise brasileira, saber quais órgãos estão sendo diretamente impactados pelo Novo 

Regime Fiscal e as consequências previstas para os órgãos que desrespeitarem o que foi traçado 

pela.  

  Destarte, pode-se notar que o governo adotou a metodologia de limitar os gastos com 

despesas primárias no âmbito da União, para os três poderes na administração direta e indireta. 

O limite será estabelecido de forma individualizada para cada órgão autônomo dos poderes. 

Assim o teto deve levar em consideração as receitas efetivamente pagas e os restos a pagar do 

ano de 2016 corrigido pelo percentual de 7,2, o resultado dessa multiplicação é que está sendo 

aplicado como limite de gastos primários para o ano de 2017. A partir do ano de 2018 até 2036, 

pois a vigência do Novo Regime Fiscal vigorará por 20 anos, será o estipulado limite de 2017 

corrigido pelo IPCA. O órgão que ultrapassarem o limite que ficou estabelecido para si, terão 

alguns direitos suspensos até que reduza seus gastos se para enquadrar no teto, direitos como 

revisão salarial, concessão de benefícios, entre outros.  

 Com os gastos públicos congelados pelo prazo de 20 anos, isso significa que que não 

haverá aumento real nos valores gastos com despesas primárias, apenas correção do valor para 

manter o poder de compra com o valor delimitado, foi possível considerar que a nova norma 

impedirá que direitos fundamentais e sociais, assim como princípios implícitos e explícitos no 

texto constitucional. Um dos princípios trazido no trabalho foi o princípio da proibição do 
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retrocesso, que é violado pela nova norma ao trazer a limitação de gastos com direitos 

imprescindíveis para o Estado Brasileiro. Para corroborar tal consideração, foram utilizados 

julgados com entendimentos já sedimentados pela suprema corte brasileira.  

É de grande relevância para sociedade brasileira o resultado obtido no presente trabalho, 

pois este proporciona o entendimento da relação que é guardada entre as normas de direitos 

financeiros e realização de direitos básicos e necessários, como a saúde, a educação, o 

transporte, a moradia e direitos fundamentais que proporcionam a sobrevivência de forma digna 

e igual. A relevância do tema aqui tratado, é chamar atenção ofensa continuada às instituições 

constitucionais, para o dano que causará populações minoritárias, que serão as mais 

prejudicadas, ou seja, aquelas que dependem da educação pública, da saúde pública, das 

políticas públicas proporcionadas pelo governo.  

Assim ficou cumprido o objetivo do presente trabalho, que foi pôr em confronto o texto 

normativo trazido pela Emenda Constitucional 95/2016 com a Constituição Federal de 1988 

demonstrando sua característica retrógrada para o Estado Democrático de Direito. Tal 

confronto trouxe com mais clareza dos motivos das manifestações no final do ano de 2016, as 

ocupações em várias escolas do país, a indignação do povo brasileiro, pois foi possível ver com 

materialidade a defasagem política embutida no Novo Regime Fiscal. 
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