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Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes,

MEMORIAL

1. BREVE RELATÓRIO

Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental e ações diretas

de inconstitucionalidade, com pedidos de medida cautelar, ajuizadas em face de disposições da

Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) e da

Medida Provisória 1.980, de 29 de junho de 2000, que dispõe sobre as relações financeiras

entre a União e o Banco Central do Brasil.

A ADPF 24/DF dirige-se contra  disposições dos arts. 18 e 20 da LRF; a ADI

2.238/DF  ataca  a  integralidade  do  diploma,  por  inconstitucionalidade  formal,  além  de

dispositivos  específicos  da  LC  101/2000 e  da  MP 1.980/2000,  por  ofensas materiais à

Constituição; as ADIs 2.241/DF,  2.256/DF,  2.261/DF e 2.365/DF questionam disposições

contidas no art. 20 da LRF; a ADI 2.250/DF impugna os arts. 35 e 51; e a ADI 2.324/DF

ataca os arts. 56 e 59 da LRF.
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Os  principais  argumentos  de inconstitucionalidade sustentados são: (i) ausência

dos pressupostos para adoção da MP 1.980/2000;  (ii) inconstitucionalidade formal da Lei

Complementar 101/2000,  por  inobservar regras de processo legislativo constitucional  e não

disciplinar de modo integral o art.  163 da Constituição da República;  e (iii) sob o aspecto

material, incompatibilidade  das normas da LRF  com a autonomia do Judiciário e do MP e

com os princípios federativo, da separação de poderes, da publicidade, da irredutibilidade de

vencimentos, entre outros preceitos constitucionais.

No  julgamento  da medida  cautelar  na  ADI 2.238/DF,  o  Supremo Tribunal

Federal (i) não conheceu do pedido em relação à MP 1.980-22/2000 e aos arts. 7º-§§ 2º e

3º da Lei Complementar 101/2000; (ii) julgou prejudicado o pedido quanto ao art. 30-I da

lei,  porquanto  exaurida sua eficácia; (iii) afastou as teses de inconstitucionalidade formal

do diploma; (iv) indeferiu a cautelar quanto aos arts. 4º-§ 2º-II e § 4º; 7º-caput e § 1º; 9º-

§ 5º; 11-parágrafo único; 14-II; 15; 17-§§ 1º a 7º; 18-§ 1º; 20;  24;  26-§ 1º; 29-I e  § 2º;

39-caput, incisos e §§; 59-§ 1º-IV; 60; e 68-caput; e (v) conferiu interpretação conforme

(v.i) ao  art.  12-§ 2º  da  lei,  para  explicitar  que  a  proibição  nele prevista  não  abrange

operações  de  crédito  autorizadas  mediante  créditos  suplementares  ou  especiais  com

finalidade  precisa,  aprovados pelo  Legislativo;  (v.ii) ao  art.  21-II,  para  que  se entenda

como limite legal o limite previsto em lei complementar; e (v.iii) ao art. 72, para considerar

a proibição contida na norma restrita aos contratos de prestação de serviços permanentes; e

(vi) deferiu a cautelar em relação aos arts. 9º-§ 3º; 23-§§ 1º e 2º; 56-caput; e 57-caput e

§ 2º da LC 101/2000. 

A Procuradoria-Geral da República apresenta, a seguir, de forma sintetizada, o

posicionamento do órgão em relação a cada uma das impugnações.

2. NÃO CONHECIMENTO DA ADPF 24/DF

Cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental pressupõe

a inexistência de outro instrumento processual eficaz para atender, com igual amplitude e

celeridade, a tutela buscada. Trata-se do requisito da subsidiariedade, positivado no art. 4º-

§ 1º da Lei 9.882/1999.

Ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a ADPF

24/DF dirige-se contra disposições dos arts. 18 e 20 da Lei Complementar 101/2000. Tem-

se, portanto, de controvérsia relativa a legitimidade de normas de lei complementar federal

editada sob a égide da ordem constitucional em vigor. 
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Por ser plenamente cabível a ação direta de inconstitucionalidade para os fins

visados pela arguente, torna-se inviável o conhecimento da ADPF.

3. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000

A tese de inconstitucionalidade formal da Lei Complementar 101/2000 funda-

se  em suposta  inobservância ao  art.  65-parágrafo  único da Constituição  da República.

Alega-se que  a proposição que deu origem à lei,  após sofrer alterações decorrentes de

emendas parlamentares no Senado Federal, não retornou à Câmara dos Deputados, casa

na qual se iniciara sua tramitação. 

A jurisprudência do Supremo  Tribunal  Federal apenas exige tal providência

quando a emenda parlamentar promover alterações substanciais que alterem o sentido da

proposição inicial (ADC 3, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 9/5/2003). 

No caso da Lei Complementar 101/2000,  restou evidenciado,  por ocasião do

julgamento da medida cautelar, que as alterações oriundas de emendas do Senado Federal

não  passaram  de  aperfeiçoamentos  de  redação,  com  vistas  a  conferir clareza  aos

dispositivos, sem que houvesse alteração de sentido.

Não se verifica, portanto, o alegado vício formal.

4. REGULAMENTAÇÃO PARCIAL DO ART. 163 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

É absolutamente improcede a alegação de que a Lei Complementar 101/2000

deveria  ter  regulamentado  as  matérias  constantes  de  todos  os  incisos  do  art.  163  da

Constituição.  Não  há, neste preceito constitucional,  determinação de  lei complementar

única para todas as matérias nele previstas.

5. REVOGAÇÃO DO ART. 192-IV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PELA EC 40/2003

Os requerentes da ADI 2.238/DF alegam que os artigos 7º; 9º-§ 5º; 26-§ 1º;

28-§ 2º; 29-§ 2º e 39 da LC 101/2000 trataram do funcionamento e das atribuições do

Banco Central do Brasil, razão pela qual deveriam constar de lei complementar específica.

A exigência  era  contida  na  redação  original  do  inciso  IV do  art.  192  da

Constituição, dispositivo que foi revogado pela Emenda Constitucional 40, de 29 de maio

de 2003.  A redação  atual do  art.  192-caput estabelece,  expressamente,  que  o  sistema
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financeiro  nacional,  em  todas  partes  que  o  compõem,  será  regulado  por  leis

complementares.  Assim,  não  há  mais  disposição  no  sentido  de  que  apenas  uma  lei

complementar trate de tal matéria.

O  caso,  portanto,  é  de  perda  superveniente  de  objeto,  por  supressão  do

parâmetro de controle.

6. IMPUGNAÇÃO AO ARTIGO 4º-§ 2°-II – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

O art. 4º-§ 2º-II da LC 101/2000 determina que o Anexo de Metas Fiscais da

Lei de Diretrizes Orçamentárias contenha “demonstrativo das metas anuais, instruído com

memória  e  metodologia  de  cálculo  que  justifiquem os  resultados  pretendidos,  compa-

rando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência de-

las com as premissas e os objetivos da política econômica nacional”.

Alega-se que, por serem as regras da LC 101/2000 de observância obrigatória

por todos os entes da federação, estes obrigados a seguir objetivos da política econômica na-

cional, o representaria ofensa ao princípio federativo. 

Como bem observou o relator, no julgamento da cautelar,  a exigência da LRF

diz respeito à demonstração da viabilidade de metas programadas pelos entes em face de di-

retrizes da política nacional – como política de crédito e juros, inflação etc. Não há imposi-

ção de reprodução obrigatória da política econômica nacional.

7. IMPUGNAÇÃO AO ARTIGO 4º-§ 4º – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

Não procede a alegação de afronta ao art. 165-§ 2º da Carta Magna. O fato de

este preceito constitucional exigir que certas informações constem expressamente do texto da

LDO não impede que sejam elas também reproduzidas em instrumentos diversos, tal como

na mensagem que encaminha o projeto da lei ao Congresso Nacional.

8. IMPUGNAÇÃO AO ARTIGO 7º-§ 1º – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

A norma estabelece que o “resultado negativo constituirá obrigação do Tesou-

ro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orça-
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mento”. Reputa-se ofendida a vedação à concessão de crédito ilimitado, contida no art. 167-

VII da Constituição. 

Como decidiu a Corte,  a obrigação de cobrir o resultado negativo do Banco

Central não constitui utilização de crédito, mas mera adequação de programação monetária.

9. IMPUGNAÇÃO AO ARTIGO 9-§ 3º – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO

O dispositivo estabelece a possibilidade de o Executivo promover limitação

de empenho e de movimentação financeira dos Poderes Legislativo e Judiciário, e do Mi-

nistério Público – caso estes não o façam no prazo de 30 dias –, quando verificar que a

realização da receita não comporta o cumprimento das metas, segundo os critérios da Lei

de Diretrizes Orçamentárias. 

A norma permite interferência indevida do Executivo nos demais poderes e

no MP. Limitação de empenho e de movimentação financeira devem ser providências a

cargo do poder ou órgão autônomo cuja receita não comportar o cumprimento das metas

estabelecidas na LDO. 

Atribuí-las ao Executivo significa comprometer a autonomia  conferida pelo

texto constitucional.

10. ARTIGO 11-PARÁGRAFO ÚNICO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

O dispositivo condiciona a realização de transferências voluntárias à efetiva insti-

tuição, previsão e arrecadação de impostos pelos entes da federação. Aponta-se como parâ-

metro de constitucionalidade o art. 160 da CR, que veda a retenção ou qualquer restrição à

repartição de receitas tributárias aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

Ocorre que ao lado das obrigatórias, há as transferências voluntárias, ou transfe-

rências correntes,  que consistem na “entrega de recursos correntes ou de capital a outro

ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não de-

corra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saú-

de.” (art. 25 da LC 101/2000).

Como bem colocou o relator, transferências voluntárias não se confundem com

participação dos Estados e Municípios nas receitas tributárias da União e dos Estados e, por-
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tanto, não são incompatíveis com restrições impostas aos entes beneficiários que se revelem

negligentes nas atividades de instituição, previsão e arrecadação tributária. 

11. ARTIGO 12-§ 2º – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO

O art. 12-§ 2º limita a previsão de receitas de operações de crédito ao montante

das despesas de capital. A alegação de inconstitucional decorrer de não haver na norma res-

salva a operações autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade

precisa, aprovados pelo legislativo, nos termos do art. 163-III da CR.

No julgamento da cautelar, a Corte teve por bem conferir interpretação confor-

me a Constituição ao dispositivo, para explicitar que a proibição legal não inclui operações

autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais.

Deve-se, portanto, manter o entendimento firmado naquela ocasião.

12. ARTIGOS 14-II E 15 – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

Alega-se que os dispositivos promoveriam limitação inconstitucional à realização

de operações de crédito por meio de crédito suplementar ou especial, com violação da com-

petência privativa do Senado Federal, prevista no art. 52, VII, da CR.

O art. 14-II da LC 101/2000 dispõe sobre concessão e ampliação de benefício

fiscal, estabelecendo formas de compensação da renúncia de receita decorrente dessas medi-

das, tais como elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo e majoração ou criação

de tributo ou contribuição. 

Já o art.  15 veda a realização de despesa ou assunção de obrigação que não

atenda às disposições dos artigos 16 e 17 da lei, quais sejam, estar acompanhada (i) de esti-

mativa de impacto orçamentário-financeiro; (ii) de declaração de compatibilidade com a lei

orçamentária, o plano plurianual e a LDO; e (iii) no caso de despesa obrigatória de caráter

continuado, de demonstração da origem dos recursos para seu custeio e de comprovação de

que a despesa não afetará as metas de resultados fiscais, devendo, ainda, os atos de criação

ou aumento de despesa serem compensados pelo aumento permanente de receita ou pela re-

dução permanente de despesa.
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Verifica-se, de plano, não haver disposição alguma relativa a operações de crédi-

to e nem fixação de limites para utilização de créditos suplementares e especiais nas normas

impugnadas, razão pela qual são absolutamente improcedentes as alegações de afronta aos

artigos 52-VII e 167-II-III e §§ 2º e 3º da CR.

13. ARTIGOS 17 E PARÁGRAFOS, E 24 – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

O art. 17 conceitua despesa obrigatória de caráter continuado e impõe requi-

sitos para sua criação ou aumento, quais sejam: (i) demonstração da origem dos recursos

para custeio; (ii) comprovação de que a despesa não afetará as metas de resultados fis-

cais; e (iii) compensação dos efeitos financeiros nos períodos seguintes mediante aumen-

to permanente de receita ou redução permanente de despesa. O art. 24 estende as referi-

das exigências à criação de benefício ou serviço relativo à seguridade social.

Invoca-se ofensa ao princípio federativo, porquanto as normas provocariam

engessamento das administrações estaduais e municipais, que ficariam adstritas às hipóte-

ses de majoração de receita previstas no § 3º do art. 17; além de violação à autonomia do

Judiciário.

Improcede o primeiro argumento. As hipóteses de aumento de receita previs-

tas no art. 17-§ 3º da lei são meramente exemplificativas, e não taxativas. Podem Estados

e Municípios se valer de outros meios para obter receita, que não os previstos no disposi-

tivo, como redução de isenções de tributos, reavaliação de incentivos etc.

De outro lado, descabe falar em ofensa à autonomia do Poder Judiciário na

parte final do § 2º do art. 17. As diversas providências ali previstas possuem destinatários

distintos.  Enquanto as relacionadas à instrução do ato que cria ou aumenta despesa –

como a demonstração  da  origem dos recursos  e  a  estimativa do  impacto  orçamentá-

rio-financeiro (art. 17-§ 1º) – devem ser adotadas pelo órgão responsável pela edição do

ato, aquela prevista na parte final do § 2º do art. 17 – compensação dos efeitos financei-

ros mediante aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa – é me-

dida cabível a posteriori e, em se tratando de elevação de alíquotas, ampliação de base

de cálculo e majoração ou criação de tributo ou contribuição (art. 17-§ 3º), pelo poder

ou órgão competente.
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14. ARTIGO 18- § 1º – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

Argumenta-se que  o dispositivo teria equiparado trabalhadores terceirizados a

servidores públicos estatutários, em ofensa ao art.  37, II, da Constituição.  A classificação

prevista na norma, todavia, possui finalidade meramente contábil e visa evitar que a contrata-

ção de mão de obra terceirizada possa ser utilizada como burla aos limites de gastos com

pessoal fixados no art. 20 da LC 101/2000.

Improcedente, portanto, o pedido. 

15. ARTIGO 20 – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

No entender dos requerentes da ADI 2.238/DF, o art. 20 da LC 101/2000, ao fi-

xar limites de despesa de pessoal de forma individualizada, para cada esfera de poder, tratou

de matéria constitucionalmente reservada à  LDO e afrontou o art. 169 da Constituição  da

República e a autonomia funcional e administrativa do Ministério Público da União.

Nas ADI's 2.256/DF,  2.241/DF,  2.365/DF e 2.261/DF,  acrescentam-se os se-

guintes fundamentos (i) violação da autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios;

(ii) ofensa  ao  princípio  da  separação  dos  poderes;  (iii) afronta  ao  art.  29-A da  CR;  e

(iv) usurpação da competência legislativa concorrente dos Estados e do Distrito Federal, em

tema de direito financeiro (CR, art. 24-I).

O art. 169 da Constituição Federal determina que a despesa com pessoal ativo e

inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os

limites estabelecidos em lei complementar. Não há no preceito vedação expressa à possibili-

dade de distribuição interna dos limites de despesa por poder ou órgão das unidades federa-

das. A norma constitucional alcança todos os entes da federação, de modo que a lei comple-

mentar nele referida deve ser nacional. 

As consequências para a não observância dos tetos de despesa com pessoal fo-

ram previstas nos §§ 2º a 4º do art. 169 da CR e são elas: (i) suspensão de repasses de ver -

bas federais ou estaduais; (ii) redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em co-

missão e funções comissionadas; (iii) exoneração de servidores não estáveis; e (iv) exonera-

ção de servidores estáveis.
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Em regulamentação à norma constitucional, inicialmente, a LC 101/2000 fixou,

no art. 19-I a III, limites globais de despesa por unidade da federação, para a seguir, no art.

20, repartir esses limites entre os poderes dos entes federativos e os Ministérios Públicos da

União e dos Estados. 

A ausência de limites individualizados inviabilizaria a aplicação das sanções  do

art. 169-§§ 2º a 4º da CR, pela impossibilidade lógica de se identificar qual poder ou órgão

responsável pelo eventual descumprimento do limite global de determinada unidade da fede-

ração. Ou, talvez pior, acabaria por sobrecarregar o Executivo que, ao final, seria o único a

suportar o ônus da suspensão de repasse de verbas estaduais e/ou federais, além das demais

medidas previstas no dispositivo constitucional acima mencionado.

Nesse sentido, observou o Ministro Marco Aurélio, durante o julgamento da me-

dida cautelar, que “a lei complementar, ao prever os tetos relativamente aos Poderes, aca-

ba por prestigiar a autonomia desses Poderes, porquanto haverá um parâmetro para ob-

servar as providências ditadas pelo § 3º do art. 169 da Constituição Federal”. 

Quanto ao art. 20-I-c da LC 101/2000, que aloca os gastos com pessoal do Mi-

nistério Público do Distrito Federal e Territórios dentro do limite do Poder Executivo federal,

é improcedente a alegação de ofensa à autonomia funcional, administrativa e financeira do

Ministério Público da União.  Não existindo conflito entre normas constitucionais, deve-se

buscar interpretação que compatibilize o art. 21-XIII – que atribui a manutenção do MPDFT

à União – com os artigos 127 e 128 – que garantem a autonomia administrativa do Ministé-

rio Público e a inclusão do MPDFT no MPU, para fins de organização institucional. Todo

órgão ou poder estatal tem seus gastos com pessoal limitados a percentual da receita corrente

líquida do respectivo ente, observada sua dimensão no contexto nacional ou local.

Tampouco procede a alegação de ofensa ao art. 99-§ 1º da CR. Embora a LDO

esteja autorizada a dispor sobre limites para elaboração das propostas orçamentárias, em se

tratando de gastos com pessoal, essa lei deve observar os percentuais máximos fixados em lei

complementar – no caso, a LC 101/2000 – tendo em vista o disposto no art. 169 da CR. En-

quanto os artigos 99-§ 1º e 127-§ 3º da Constituição referem-se a limites globais de despesa,

o art. 169 trata de limite específico para despesas com pessoal. A lei a que se referem os pri-

meiros dispositivos é especial, com duração determinada, e trata especificamente das diretri-

zes para a elaboração do orçamento; ao passo que a prevista no art. 169 é lei permanente,
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que define regras e princípios voltados para a responsabilidade na gestão fiscal de todos os

poderes, no âmbito das esferas federal, estadual e municipal.

Por último, em relação ao Poder Legislativo municipal, além da vinculação ao li-

mite de despesa com pessoal fixado no art. 20-III-a impugnado – 6% da receita corrente lí-

quida do Município – deve também se sujeitar ao limite global de despesa previsto no art.

29-A da Constituição Federal – que varia de 3,5% a 7% sobre o somatório da receita tributá-

ria e das transferências previstas no art. 153-§ 5º e nos arts. 158 e 159 da CR – e ainda ao li-

mite específico para gastos com folha de pagamento, previsto no § 1º do mesmo dispositivo

constitucional – 70% de sua receita. 

Logo, o teto previsto no art. 20-III-a da LC 101/2000 somente deve ser aplicado

quando resultar em valor inferior ao montante decorrente do cálculo realizado com base nos

dispositivos constitucionais mencionados. Caso o limite fixado de acordo com as regras da

lei complementar impugnada seja superior àquele obtido pelo cálculo previsto no art. 29-A

da CR, este prevalece1.

16. ARTIGOS 21-II E 59-§ 1º-IV – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO

O art. 21-II da LC 101/2000 dispõe ser nulo o ato que provoque aumento de

despesa com pessoal sem observância do limite legal de comprometimento aplicado às des-

pesas com inativos. O art. 59-§ 1º-IV confere aos Tribunais de Contas a atribuição de alertar

os poderes e órgãos sempre que for constatado que os gastos com inativos e pensionistas se

encontrem acima do limite definido em lei. 

Sustenta-se violação ao art. 169 da CR, de um lado, porque este não teria permi-

tido a fixação de limite de despesa específico para inativos;  de outro, porque as normas

questionadas permitem que a fixação do limite de gastos seja efetivada por meio de lei ordi-

nária.

Em relação ao primeiro argumento, é fora de dúvida que o art. 169 alcança tam-

bém a despesa com pessoal inativo. Foge à razoabilidade exigir idênticos limites de despesa

para ativos e inativos.

1 TOLEDO JUNIOR, Flavio C. de,  ROSSI, Sérgio Ciquera.  Lei  de responsabilidade fiscal comentada
artigo por artigo. 3ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora NDJ, 2005, p. 176. No mesmo sentido: RIGOLIN,
Ivan Barbosa. Lei de responsabilidade fiscal e despesas com pessoal. In: Revista Jurídica: Administração
Municipal, Salvador, ano 5, n. 8, p. 33, 2000.
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Procede o segundo argumento. A lei prevista nos arts. 21-II e 59-§ 1º-IV da LC

101/2000 deve ser complementar, e não ordinária, tendo em vista a determinação expressa

do art. 169 da CR. 

17. ARTIGO 23-§§ 1º E 2º – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO

Os dispositivos estabelecem, dentre as formas de adequação dos gastos com pes-

soal aos limites fixados para cada órgão ou poder, a possibilidade de redução da remunera-

ção de cargos e funções (art. 23-§ 1º, parte final), e a redução temporária de jornada de tra-

balho, com proporcional diminuição de vencimentos (art. 23-§ 2º).

A primeira medida  viola  frontalmente  o art. 37-XV da Constituição,  enquanto

que a segunda somente poderia ser adotada mediante prévia concordância do ocupante do

cargo, nos termos do art. 7º-XIII da Constituição, o qual é aplicável aos servidores públicos

por força do art. 39-§ 3º.

18. ARTIGO 30-I – EXAURIMENTO DA EFICÁCIA, PERDA DE OBJETO

O art. 30-I da LC 101/2000 determinou que o Presidente da República subme-

tesse ao Senado, no prazo de noventa dias após a publicação da lei complementar, proposta

de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios,

nos termos do art. 52-VI da Constituição.

Decorridos mais de dezoito anos desde a data-limite estabelecida na norma, en-

contra-se exaurida a eficácia jurídico-normativa do dispositivo.

19. ARTIGOS 35 E 51 – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

Na ADI 2.250/DF, o Governador do Estado de Minas Gerais aponta violação ao

pacto  federativo  nas  disposições  constantes  dos  arts.  35  e  51  da  Lei  Complementar

101/2000. O primeiro dispositivo restringe as operações de crédito entre entes da federação,

vedando sua realização por meio de fundos públicos. O segundo atribui aos entes da federa-

ção o dever de encaminhar suas contas ao Poder Executivo da União, para consolidação e

divulgação, estabelecendo óbice ao recebimento de transferências voluntárias por parte do

ente omisso.
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Não se verifica a alegada inconstitucionalidade. Conforme destacou o Ministro

Ilmar Galvão, no julgamento da medida cautelar (ADI 2.250-MC/DF, Rel. Min. Ilmar Gal-

vão, DJ 1/8/2003), o art. 165-§§ 1º/2º da CR permite que lei complementar estabeleça nor-

mas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condi-

ções para instituição e funcionamento de fundos.

Quanto à sanção de impedimento ao recebimento de transferências voluntárias

pelo ente irregular (art. 51-§ 2º da LC 101/2000), valem as mesmas considerações expostas

em relação ao art. 11-parágrafo único, no item 9 deste memorial.

20. ARTIGOS 56 E 57 – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO

Os dispositivos tratam da apreciação e da emissão de parecer, pelos Tribunais de

Contas, sobre as contas apresentadas pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e pe-

los Ministérios Públicos.

Ao dispor sobre a matéria, a Constituição da República conferiu aos Tribunais

de Contas atribuições de naturezas distintas e inconfundíveis: uma meramente opinativa (art.

71-I); outra, de julgamento (art. 71-II). No caso das contas dos chefes do Executivo, cabe às

Cortes de Contas apenas elaborar parecer prévio, já que os julgamentos são feitos pelo Po-

der Legislativo, nos termos do art. 49-IX da CR. Em relação às contas dos demais adminis-

tradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos – dentre os quais se incluem

os chefes dos Poderes Judiciário, Legislativo e Ministério Público – o julgamento caberá aos

Tribunais de Contas.

Por outro lado, é razoável salvar-se o  art. 56-caput da LC 101/2000, na parte

em que determina a inclusão das contas dos demais poderes e órgãos na prestação encami-

nhada pelo chefe do Executivo. É que a concentração de todas elas facilitará, num primeiro

momento, o exame da observância dos percentuais relativos à repartição dos limites globais

de despesa com pessoal pelos órgãos de todos os Poderes e do Ministério Público. Depois,

separam-se as prestações de contas, para que as Cortes de Contas exerçam, conforme o

caso, a sua função opinativa ou de julgamento. 

21. ARTIGO 59-CAPUT – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO
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Na ADI 2.324/DF, a Associação dos Membros do Tribunal de Contas do Brasil

(ATRICON) vê inconstitucionalidade na expressão “diretamente ou”,  contida no caput do

art. 59 da Lei Complementar 101/2000, posto que possibilitaria ao Legislativo fiscalizar dire-

tamente o cumprimento das normas da LRF.

É certo que o dispositivo atacado não deve ser entendido como uma autorização

para que o Poder Legislativo dispense o auxílio do Tribunal de Contas, ou se imiscua nas

atribuições daquela corte, uma vez que à lei complementar não é dado, discricionariamente,

“dispor sobre matéria de competências dos órgãos – ou nas atividades – de controle, uma

vez que elas estão, taxativamente, discriminadas na Carta Magna”2. 

Por essa razão, deve-se conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 59

da LC 101/2000, de modo a afastar a interpretação que possibilite ao Legislativo, diretamen-

te, exercer o controle externo previsto no art. 71 da CR.

22. ARTIGO 60 – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

O art. 60 da LC 101/2000 autoriza o legislador estadual ou municipal a fixar li-

mites inferiores aos previstos na lei complementar impugnada para dívidas consolidada e

mobiliária, operações de crédito e concessão de garantia.

A tese dos requerentes da ADI 2.238/DF, de que há no dispositivo violação à

competência privativa do Senado Federal, prevista no art.  52-VII-IX da CR, não merece

prosperar. É que tais preceitos constitucionais tratam da competência para fixação de limites

globais de operações de crédito e de dívidas mobiliárias dos entes da federação. Não há óbi-

ce algum à fixação de limites específicos por ente, desde que respeitados os valores globais

máximos estabelecidos pelo Senado Federal.

23. ARTIGO 68 – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

O art. 68 da LC 101/2000 criou o Fundo do Regime Geral de Previdência Social

e dispôs acerca de sua composição e administração. Aponta-se a inconstitucionalidade da

norma com argumentos de que o referido fundo (i) somente poderia ser criado por meio de

lei ordinária, nos termos do art. 250 da CR; e (ii) não poderia ser constituído por receitas das

2 LINO,  Pedro.  Comentários  à  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Lei  complementar  nº  101/2000.  São
Paulo: Atlas, 2001, p. 189. Na mesma linha, Flávio C. de Toledo Jr. e Sérgio Ciquera Rossi.
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contribuições sociais para a seguridade social (LC 101/2000, art. 68-§ 1º-III) e nem por re-

cursos provenientes do orçamento da União (LC 101/2000, art. 68-§ 1º-VI).

Quanto ao primeiro argumento, a veiculação de matéria de caráter ordinário em

lei complementar não vicia esta última, conforme pacífica jurisprudência do STF3, a qual foi

confirmada no julgamento da medida cautelar.  O dispositivo questionado, embora inserido

em lei complementar, continua possuindo natureza de lei ordinária, passível de modificação

ou revogação por diploma normativo dessa espécie.

No que se refere à composição do Fundo do Regime Geral de Previdência Soci-

al, o art. 250 da CR não impôs restrição alguma quanto à natureza dos bens, direitos e ativos

que o comporiam, sendo improcedentes portanto as impugnações aos incisos III e VI do § 1º

do art. 68 da LC 101/2000.

24. ARTIGO 72 – EXAURIMENTO DA EFICÁCIA, PERDA DE OBJETO

O art. 72 da Lei Complementar 101/2000 estabelece que “a despesa com servi-

ços de terceiros dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não poderá exceder, em percen-

tual da receita corrente líquida, a do exercício anterior à entrada em vigor desta Lei Com-

plementar, até o término do terceiro exercício seguinte”.

Ao julgar a medida cautelar  na ADI 2.238/DF,  a Corte conferiu interpretação

conforme a Constituição ao dispositivo, para considerar a proibição nele contida restrita aos

contratos de prestação de serviços de caráter permanente.

Não obstante, a norma em exame era de caráter transitório, editada com objetivo

de evitar o aumento das contratações de serviços terceirizados após a entrada em vigor da

LC 101/2000. Sua eficácia exauriu-se no ano de 2003 – terceiro exercício seguinte à sua vi-

gência. Assim, deve-se reconhecer a perda de objeto também em relação a esse artigo.

25. CONCLUSÃO

Dessa maneira, ao ver da Procuradora-Geral da República, não se deve conhecer

da  ADPF  24/DF  e,  em relação  aos  demais  processos,  deve-se  conhecer  parcialmente  a

postulação e, na parte conhecida (i) declarar a inconstitucionalidade dos arts. 9-§ 3º, 23-§§ 1º

3 ADC 1, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 16/6/95; AI 618255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-
227, de 27/11/2008; RE 571012, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-181, de 24/9/2009, dentre outras.

ADPF 24, ADIs 2.238, 2.241, 2.250, 2.256, 2.261, 2.324 e 2.365 14



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

e 2º, 56 e 57 da LC 101/2000; e (ii) conferir interpretação conforme aos arts. 12-§ 2º, 21-II, e

59-caput e § 1º-IV, nos termos expostos neste memorial.

Brasília (DF), 26 de fevereiro de 2019.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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