
Mensagem n°

Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,

Com o objetivo de instruir o julgamento da Ação Direta de

Inconstitucionalidade n° 6.127, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência as

informações em anexo, elaboradas pela Advocacia-Geral da União.

Brasília, Z 7 de maio de 2019.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCESSO N^ 00692.001830/2019-21

ORIGEM: STF - Ofício n° 1.118/R, de 10 de maio de 2019.

RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO

ASSUNTO: Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6127

Despacho do Advogado-Geral da União N°

Adoto, nos termos do Despacho do Consultor-Geral da União, para os

fins e efeitos do art. 4-, inciso V, da Lei Complementar n2 73, de 10 de fevereiro

de 1993, as anexas INFORMAÇÕES N2 00077/2019/CONSUNIÃO/CGU/AGU,

elaboradas pelo Advogado da União Dr. ANTÔNIO MARINHO DA ROCHA
NETO.

Brasília de maio de 2019.

ANDRÉ LUlADJLAfcMEIDA IVfENDONÇA

Advogado-Geral da União
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA DA UNIÃO

DESPACHO n. 00226/2019/CONSUNIAO/CGU/AGU

NUP: 00692.001830/2019-21 (REF. 0022025-54.2019.1.00.0000)

INTERESSADOS: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT E OUTROS

ASSUNTO: CONTROLE CONCENTRADO. ADI 6127

1. Estou de acordo com as INFORMAÇÕES n°

00077/2019/CONSUNIAO/CGU/AGU.

Submeto a matéria à consideração do Senhor Consultor-Geral da União.

Brasília, 24 de maio de 2019.

(assinado eletronicamente)

Alyne Gonzaga de Souza

Advogada da União

Consultora da União

DESPACHO n. 000471/2019/GAB/CGU/AGU

2. De acordo.

À consideração de Sua Excelência o Senhor Advogado-Geral da União.

Brasília, 24 de maio de 2019.

(assinado eletronicamente)

Arthur Cerqueira Valério

Advogado da União

Consultor-Geral da União
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Documento assinado eletronicamente por ALYNE GONZAGA DE SOUZA, de acordo com

os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está

disponível com o código 266991821 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br.

Informações adicionais: Signatário (a): ALYNE GONZAGA DE SOUZA. Data e Hora: 27-

05-2019 12:10. Número de Série: 13190960. Emissor: Autoridade Certifícadora

SERPRORFBv4.

Documento assinado eletronicamente por ARTHUR CERQUEIRA VALERIO, de acordo

com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está

disponível com o código 266991821 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br.

Informações adicionais: Signatário (a): ARTHUR CERQUEIRA VALERIO. Data e Hora:

27-05-2019 12:04. Número de Série: 17340791. Emissor: Autoridade Certifícadora

SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA DA UNIÃO

INFORMAÇÕES n. 00077/2019/CONSUNIAO/CGU/AGU

NUP: 00692.001830/2019-21 (REF. 0022025-54.2019.1.00.0000)

INTERESSADOS: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT E OUTROS

ASSUNTOS:AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 6127

RELATOR: CELSO DE MELLO

1. RELATÓRIO

1. Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6127, proposta pelo

Partido Democrático Trabalhista - PDT em face do Decreto n° 9.741/2019, que alterou o

Decreto n° 9.711/2019, dispondo sobre a programação orçamentária e financeira, o qual teria

estabelecido um bloqueio de 30% (trinta por cento) no orçamento geral dos institutos federais

de ensino e das universidades federais.

2. Dessa maneira, sob a ótica da parte autora, o decreto impugnado teria violado

o art. 5o, LV, da Constituição Federal, bem como o direito à educação previsto nos art. 205,

206 e 207 do mesmo texto normativo.

3. Afirma também que o ato questionado teria violado os princípios

constitucionais da "vedação ao retrocesso", da "razoabilidade", bem como promovido o

aviltamento da competência federativa federal prevista no art. 211, § Io, da Carta da

República "(...) A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios,

financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional,

função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e

financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios(...) ".

4. Pugna pela concessão de medida cautelar, alegando a existência de um

suposto perigo de dano, o qual consistiria na continuidade das pesquisas e das aulas da

entidades afetadas pelo alegado bloqueio. Além disso, aduz também existir um suposto risco

ao resultado útil do processo, o qual estaria evidenciado pelas violações aos direitos

constitucionais apontados pela parte autora, os quais estariam ocorrendo de forma paulatina e

ininterrupta pelo ato do Poder Público objeto da presente ação direta de

inconstitucionalidade.
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5. O Ministro Relator Celso de Mello proferiu decisão reconhecendo a presença

dos requisitos autorizadores do procedimento abreviado na presente ação direta de

inconstitucionalidade, bem como determinando a notificação do Presidente da República para

a prestação de 10(dez) dias:

DECISÃO: Presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da

instauração do procedimento abreviado, a que se refere o art. 12 da

Lei n° 9.868/99, ouça-se, no prazo de 10 (dez) dias, o Senhor

Presidente da República, que editou o Decreto n° 9.741, de

29/03/2019, objeto deste processo de controle normativo abstrato.

Publique-se.

Brasília, 09 de maio de 2019.

Ministro CELSO DE MELLO

Relator

6. É o que importa relatar.

2. PRELIMINARES

2.1 DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA PRESENTE AÇÃO

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

7. O Art. 3o da Lei n° 9.868/99 impõe à parte autora da ação direta de

inconstitucionalidade o dever de indicar de maneira específica os dispositivos

infraconstitucionais impugnados, bem como de juntar cópia do ato normativo impugnado e

dos documentos necessários para comprovar a impugnação:

Art. 3- A petição indicará:

I - o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os

fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das

impugnações;

II - o pedido, com suas especificações.

Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de

procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em

duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo
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impugnado e dos documentos necessários para comprovar a

impugnação.

8. O vigente Código de Processo Civil, em seu Art. 330, § Io, estabelece os

casos de inépcia da petição inicial:

§ Io Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em

que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

9. A já referida Lei n° 9.868/99, em seu Art. 4o, caput, prescreve que "A

petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão

liminarmente indeferidas pelo relator". Por outro lado, a jurisprudência do Supremo

Tribunal Federal, já de longa data, vem exigindo a especificação dos dispositivos

impugnados nas ações de controle abstrato de constitucionalidade:

"É certo que o Supremo Tribunal Federal não está condicionado,

no desempenho de sua atividade jurisdicional, pelas razões de

ordem jurídica invocadas como suporte da pretensão de

inconstitucionalidade deduzida pelo autor da ação direta. Tal

circunstância, no entanto, não suprime, à parte, o dever processual

de motivar o pedido e de identificar, na Constituição, em obséquio

ao princípio da especificação das normas, os dispositivos

alegadamente violados pelo ato normativo que pretende impugnar

Impõe-se, ao autor, no processo de controle concentrado de

constitucionalidade, indicar as normas de referência — que são

aquelas inerentes ao ordenamento constitucional e que se

revestem, por isso mesmo, de parametricidade — em ordem a

viabilizar, com apoio em argumentação consistente, a aferição da

conformidade vertical dos atos normativos de menor hierarquia."

(ADI 514. rei. min. Celso de Mello, deeisão monocrática,

julgamento em 24-3-2008, DJE de 31-3-2008.)

"Da leitura e análise da petição inicial, observa-se que o requerente

não demonstra quais preceitos dos textos normativos estariam em

confronto com a Constituição do Brasil, nem os analisa de forma

correlacionada aos artigos constitucionais supostamente violados.

Necessário lembrar que a Lei n. 9.868. de 10 de novembro de
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1999. preconiza que a peça inaugural das ações diretas indicará o

dispositivo da lei ou do ato normativo atacado e os fundamentos

jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações (art.

3°). Por não observar essa determinação legal, o requerente deixa

de obedecer à técnica imprescindível ao conhecimento da ação. A

inicial não se reveste das formalidades a ela inerentes. Enseja a

declaração da inépcia da peça por faltar-lhe requisitos essenciais.

No caso específico, a exordial não foi elaborada segundo as regras

e o estilo constantes em lei própria, destinada a disciplinar o

processo e julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade.

Ao contrário, tem-se pedido genérico e inespecífico."(ADI 2.561.

rei. min. Eros Grau, decisão monocrática, julgamento em 15-12-

2004, A/de T-2-2005.)

"Ação direta de inconstitucionalidade. Causa de pedir e pedido.

Cumpre ao autor da ação proceder à abordagem, sob o ângulo da

causa de pedir, dos diversos preceitos atacados, sendo impróprio

fazê-lo de forma genérica." (ADI 1.708. rei. min. Marco Aurélio,

julgamento em 27-11-1997, Plenário, DJde 13-3-1998.)

"O Supremo Tribunal Federal não está condicionado, no

desempenho de sua atividade jurisdicional, pelas razões de ordem

jurídica invocadas como suporte da pretensão de

inconstitucionalidade deduzida pelo autor da ação direta. Tal

circunstância, no entanto, não suprime à parte o dever processual

de motivar o pedido e de identificar, na Constituição, em obséquio

ao princípio da especificação das normas, os dispositivos

alegadamente violados pelo ato normativo que pretende impugnar.

Impõe-se ao autor, no processo de controle concentrado de

constitucionalidade, sob pena de não-conhecimento da ação direta.

indicar as normas de referência — que são aquelas inerentes ao

ordenamento constitucional e que se revestem, por isso mesmo, de

parametricidade — em ordem a viabilizar a aferição da

conformidade vertical dos atos normativos infraconstitucionais."

(ADI 561-MC. rei. min. Celso de Mello, julgamento em 23-8-

1995, Plenário, DJde 23-3-2001.)

10. No caso, faltou a exordial indicar o dispositivo do ato normativo contido no

Decreto n° 9.741/2019 responsável por promover o alegado corte orçamentário dos institutos

e das universidades federais, até mesmo porque isto seria impossível, uma vez que, conforme

melhor será explicitado adiante, não cabe ao decreto de programação orçamentária e

financeira estabelecer sobre quais despesas incidirá a limitação de empenho.

11. Na realidade, o que o Decreto n° 9.741/19 estabelece são apenas os limites

globais de movimentação e empenho a serem contingenciados por cada Ministério, cabendo a

cada Pasta a distribuição da limitação de empenho de acordo com as suas prioridades

setoriais.
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12. Logo, a presente petição inicial é inepta por não ter especificado quais os

dispositivos do ato impugnado teriam acarretado os supostos cortes na instituições de ensino

que motivam as alegações de inconstitucionalidade deduzidas na presente ação direta de

inconstitucionalidade.

2.2 DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO AJUIZAMENTO

DA PRESENTE AÇÃO - DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PELO AUTOR

PARA A IMPUGNAÇÃO DA MEDIDA REALMENTE VERGASTADA.

13. Segundo o art. 17 do Novo Código de Processo Civil "(...) Para postular em

juízo é necessário ter interesse e legitimidade (...)".

14. Sintetizando as lições de Cândido Rangel Dinamarco, o interesse nada mais

consiste do que a utilidade da demanda apresentada pelo autor para a obtenção do bem da

vida pretendido, a qual é consubstanciada pelo binômio necessidade-adequação;

'necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento

desejados" (Cândido Rangel Dinamarco, Execução Civil, 7.a ed., São Paulo: Malheiros

Editores, 2000, 406).

15. Como se pode ver da redação da petição inicial da presente ação direta de

inconstitucionalidade, toda a argumentação formulada pela parte autora sobre a

inconstitucionalidade do ato impugnado se funda na equivocada premissa de que o ato

impugnado teria infligido um suposto "corte orçamentário" de 30% às entidades de ensino

superior federal, o que, sob a sua perspectiva, acarretaria a violação das normas

constitucionais que reputou.

16. É dizer, em resumo, que, embora o pedido formulado na presente ação tenha

sido a declaração da inconstitucionalidade do Decreto n° 9.741/2019, a verdadeira

providência almejada pela parte autora é a suspensão dos supostos "cortes" no orçamento de

tais entidades.

17. Entretanto, conforme já exposto acima, não existe dispositivo no referido

decreto que estabeleça tal corte nos orçamentos das universidades e institutos federais de

ensino, uma vez que este se limita a fixar os limites globais de movimentação e empenho a

serem contingenciados por cada Ministério, cabendo a cada Pasta a distribuição da limitação

de empenho de acordo com as suas prioridades setoriais.

18. Logo, a presente ação direta de inconstitucionalidade não se

consubstancia na ferramenta processual adequada e útil para a obtenção da

providência material desejada pelo requerente.

19. Por outro lado, sabe-se que a jurisprudência consolidada do Supremo

Tribunal Federal é no sentido de que a ação direta de inconstitucionalidade é

instrumento vocacionado ao controle jurisdicional de constitucionalidade concentrado

abstrato, prestando-se tão somente à sindicância da incompatibilidade dos atos normativos
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dotados de generalidade e de abstratividade com o paradigma normativo da Constituição

Federal, não se incluindo no escopo de tal ação o controle sobre atos administrativos de

efeitos concreto.

20. Citem-se, a propósito, os recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA

PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A

INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSIÇÕES DA LEI

COMPLEMENTAR 86/2014 DO ESTADO DO AMAPÁ QUE

ATRIBUÍRAM AO GOVERNADOR DO ESTADO A

NOMEAÇÃO OU ESCOLHA DE PESSOAS PARA CARGOS

DE CHEFIA NA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, BEM

COMO A PRERROGATIVA DE AUTORIZAR E

INTERROMPER O AFASTAMENTO DE DEFENSORES

PÚBLICOS ESTADUAIS E A INICIATIVA DA LEI QUE FIXA

O REAJUSTE DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DA

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. EXAME DA

VALIDADE DA MANUTENÇÃO DAS NOMEAÇÕES DE

ADVOGADOS INSCRITOS NA OAB-AP PARA O EXERCÍCIO

DE ATRIBUIÇÕES DOS DEFENSORES PÚBLICOS

ESTADUAIS. ATOS ADMINISTRATIVOS DE EFEITOS

CONCRETOS. QUESTÃO NÃO CONHECIDA NO ACÓRDÃO

EMBARGADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO

QUANTO AO PONTO. DESNECESSIDADE. ERRO

MATERIAL E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. 1. Os embargos de

declaração objetivam a correção dos vícios elencados no artigo

1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade,

omissão, contradição ou erro material do pronunciamento judicial

decisório. 2. In casu, a ação direta de inconstitucionalidade foi

julgada parcialmente procedente tão somente para declarar a

inconstitucionalidade das expressões "nomeado pelo Governador

do Estado, por indicação do Defensor Público-Geral" (constante

dos artigos 12 e 16), "para que o Defensor Público-Geral indique

ao Governador do Estado" (constante do artigo 14, XIV) e

"indicado pelo Defensor Público-Geral e nomeado pelo

Governador do Estado" (constante dos arts. 19, 46, 100, 101 e 103)

o "Ouvidor será escolhido pelo Chefe do Poder Executivo" (todo o

artigo 49), bem como das expressões "pelo Governador do Estado"

(artigo 79, caput e § Io), "a juízo do Governador do Estado" (artigo

79, § 2o) e "de iniciativa do Governador do Estado" (constante

artigo 76), todas da Lei Complementar 86/2014 do Estado do

Amapá, por lesão aos artigos 24, XIII e § Io, e 134 da Constituição

Federal. 3. Em sede de embargos de declaração, o recorrente

sustenta a necessidade de fixação de "prazo razoável para que as

normas sejam mantidas em vigor, sendo ideal que este prazo seja
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suficiente para que o Estado do Amapá possa realizar o concurso

público para provimento de cargos de Defensor Público; possa

nomear os aprovados e ainda que os nomeados tenham concluído o

tempo de seu estágio probatório", pois, "caso não seja deferida a

modulação dos efeitos da decisão em tela, declarando-se de

imediato a inconstitucionalidade das normas impugnadas, a

população carente do Amapá ficará desprovida do serviço de

assistência judiciária gratuita, que vem sendo realizado, ainda que

de forma inconstitucional e deficitária, por advogados em cargos

comissionados". 4. A ação direta não foi conhecida na parte em

que impugnou "atos praticados pelo Governo do Estado do

Amapá ao contratar advogados inscritos na Ordem dos

Advogados do Brasil daquele Estado, por meio de cargos de

comissão, para integrar a Defensoria Pública Estadual", por se

tratar de atos administrativos de efeitos concretos.

insuscetíveis de exame em sede de controle abstrato de

constitucionalidade. Portanto, o acórdão ora embargado não

implicou na invalidação imediata das nomeações já realizadas de

advogados inscritos na OAB-AP para o exercício de atribuições

dos Defensores Públicos estaduais. Demais disso, tendo em vista o

considerável decurso de tempo desde a comunicação do teor do

acórdão ora embargado, verifica-se que o Governo do Estado do

Amapá já teve prazo razoável para realizar concurso público para

provimento de cargos de Defensor Público estadual. A plena

vigência da Lei Complementar 80/1994 de escopo nacional afasta

potencial situação de insegurança jurídica ou excepcional interesse

social, razão pela qual o pedido de modulação dos efeitos foi

expressamente indeferido no acórdão embargado. 5. Inexistência

de erro material ou de obscuridade no acórdão embargado. 6.

Embargos de declaração não providos.(ADI 5286 ED, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2018,

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 28-11-2018

PUBLIC 29-11-2018)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação

direta de inconstitucionalidade. Decreto n° 35.851/14 do Distrito

Federal. Preliminar de inadequação da via eleita. Impossibilidade

de controle concentrado de ato normativo de efeitos concretos.

Precedentes. 1. Na linha consentânea com a jurisprudência da

Corte, somente atos normativos pautados pelos critérios da

generalidade e da abstratividade são passíveis de ataque na via

da ação direta de inconstitucionalidade. com fundamento no

art. 102. I. a. da Constituição Federal. 2. Agravo regimental a

que se nega provimento.(RE 1005954 AgR, Relator(a): Min.

DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018,

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 25-06-2018

PUBLIC 26-06-2018)

https://sapiens.agu.gov.br/documento/262499839 7/33

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
53

.4
32

.5
39

-4
6 

AD
I 6

12
7

Em
: 2

8/
05

/2
01

9 
- 1

8:
51

:3
1



27/05/2019 https://sapiens.agu.gov.bi7documento/262499839

21. Além disto, o Decreto 9.741/2019, responsável por modificar a

programação orçamentária e financeira do Executivo federal, é ato administrativo

típico de efeitos concretos, pois possui objeto determinado e destinatário certo, uma vez que

se presta a contingenciar temporariamente despesas discricionárias com fim de garantir o

cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas

Fiscais, sendo direcionado para cada um dos Ministérios do Governo, explicitando os

respectivos limites de contingenciamento a serem obedecidos por cada pasta.

22. Ressalte-se, inclusive, que no âmbito desse mesmo Supremo Tribunal

Federal, o Ministro Relator Marco Aurélio de Mello, indeferiu liminarmente o Mandado de

Segurança n° 36.460, reconhecendo que o noticiado "corte" (na realidade

contingenciamento) nas verbas da educação não foi promovido pelo Decreto n° 9.741/2019,

por ser matéria inerente ao âmbito de decisório da respectiva pasta do Governo a qual as

universidades se encontram vinculadas:

"(■■■)

O Decreto n° 9.711/2019, editado com fundamento no artigo 8o da

Lei Complementar n° 101/2000, estabelece a programação mensal

de gastos e busca compatibilizar a execução orçamentária com as

dotações constantes da Lei n° 13.808/2019, presentes os limites

para as despesas primárias, calculados na forma dos artigos 107,

110, inciso II, e 111 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias, de modo a evitar indisponibilidade financeira.

O Decreto n° 9.741/2019, que alterou o original, tem base no artigo

9o do mesmo diploma complementar, considerada a possibilidade

de a receita não se realizar como previsto na lei orçamentária. Não

promove o apontado corte de verbas nas Universidades, o qual está

sujeito a decisão no âmbito da pasta a que vinculadas, e não do

Chefe do Executivo federal."

23. Inclusive, na linha do que consta da decisão acima transcrita e também na

própria ementa do ato ora impugnado, o Decreto n° 9.741/2019 não pode ser

considerado autônomo. É que tal ato não está diretamente subordinado à Constituição,

possuindo fundamento no art. 9o da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade

Fiscal). Dessa maneira, o decreto ora atacado não poderia estar submetido ao controle

judicial por meio da ação direta de inconstitucionalidade.

24. No mesmo sentido, cabe trazer à lume as lições do Ministro Luís Roberto

Barroso proferidas em sede doutrinária a respeito da matéria (O Controle de

Constitucionalida.de no Direito Brasileiro. T ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Págs. 212/220):

"(■•■)
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O paradigma da fiscalização na ação direta é a Constituição

Federal. São passíveis de controle de constitucionalidade pelo

Supremo Tribunal Federal as múltiplas espécies normativas

constantes do elenco do art.59 do texto constitucional, conforme

análise objetiva que se segue:

(...)

De parte o elenco do art. 59 da Constituição, outras espécies

normativas sujeitam-se ao controle de constitucionalidade abstrato

e concentrado, em sede de ação direta. Vejam-se algumas delas:

g) Decretos autônomos. Como será consignado logo à frente (v.

infra), os atos normativos secundários, como decretos

rcgulamentares. portarias. resoluções. por estarem

subordinados à lei, não são suscetíveis de controle em ação

direta de inconstitucionalidade. Não assim, porém, os atos

normativos que, ostentando embora o nome ou a roupagem formal

de ato secundário, na verdade pretendem inovar autonomamente

na ordem jurídica, atuando com força de lei. Neste caso, poderão

ser objeto de controle abstrato, notadamente para aferir violação ao

princípio da reserva legal. Situam-se nessa rubrica os regimentos

internos e os atos normativos elaborados pelos Tribunais, inclusive

os de Contas.

(...)

Visto o conjunto de atos impugnáveis mediante ação direta de

inconstitucionalidade, é de interesse público e didático sistematizar

alguns casos em que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

tem afastado a possibilidade de abstrato e concentrado,

pronunciando-se pelo seu descabimento. Vejam-se algumas dessas

hipóteses, sem pretensão de exaustividade:

a) Atos normativos secundários. Atos administrativos

normativos - como decretos regulamentares, instruções

normativas, resoluções, atos declaratórios, não podem

validamente inovar na ordem jurídica, estando subordinados à

lei. Desse modo, não se estabelece confronto direto entre eles e

a Constituição. Havendo contrariedade, ocorrerá uma de duas

hipóteses: (i) ou o ato administrativo está em desconformidade

com a lei que lhe cabia regulamentar, o que caracterizaria

ilegalidade e não inconstitucionalidade; (ii) ou é a própria lei que

está em desconformidade com a Constituição, situação em que ela

deverá ser objeto de impugnação."
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25. Esse é o posicionamento adotado pela jurisprudência do Supremo Tribunal,

conforme se vê dos arestos abaixo colacionados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

COM AGRAVO. AÇÃO DIREITA DE

INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE

MANEJO DE ADI PARA IMPUGNAR ATO NORMATIVO

SECUNDÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 1.

O caso dos autos não caracteriza um problema de

constitucionalidade. mas sim de legalidade, sendo incabível sua

análise em recurso extraordinário, o qual só admite o exame de

ofensa direta à Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que

se nega provimento.(ARE 876195 AgR, Relator(a): Min.

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016,

DJe-207 DIVULG 27-09-2016 PUBLIC 28-09-2016)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N° 41.149/2008 DO

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

NATUREZA REGULAMENTAR. ATO SECUNDÁRIO.

CONTROLE DE LEGALIDADE. PRETENSÃO

INCOMPATÍVEL COM A VIA DA AÇÃO DIRETA. 1.

Decisão denegatória de seguimento de ação direta de

inconstitucionalidade por manifesto descabimento. 2.

Vocacionada ao controle da constitucionalidade das leis e atos

normativos, a ação direta de inconstitucionalidade não

constitui meio idôneo para impugnar a validade de ato

regulamentar e secundário em face de legislação

infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental conhecido e

não provido.(ADI 4127 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER,

Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2014, ACÓRDÃO

ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-

2014)

CONSTITUCIONAL. NATUREZA SECUNDÁRIA DE ATO

NORMATIVO REGULAMENTAR. RESOLUÇÃO DO

CONAMA. INADEQUAÇÃO DO CONTROLE DE

CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO

DESPROVIDO. 1. Não se admite a propositura de ação direta

de inconstitucionalidade para impugnar Resolução do

CONAMA. ato normativo regulamentar e não autônomo, de

natureza secundária. O parâmetro de análise dessa espécie de

ato é a lei regulamentada e não a Constituição. Precedentes. 2.

Agravo regimental desprovido. (ADI 3074 AgR, Relator(a): Min.

TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2014,

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 12-06-2014

PUBLIC 13-06-2014)
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AD1N - ATOS NORMATIVOS 24 E 25/89, DA SECRETARIA

DA RECEITA FEDERAL - JUÍZO PRÉVIO DE LEGALIDADE -

OBJETO INIDONEO PARA O CONTROLE CONCENTRADO

DE CONST1TUCIONALIDADE - AÇÃO NÃO-CONHECIDA -

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - A ação direta de

inconstitucionalidade não e instrumento hábil ao controle da

validade de atos normativos infralegais em face da lei sob cuja

égide foram editados, ainda que, num desdobramento, se

estabeleça, mediante previa aferição da inobservância dessa

mesma lei, o confronto conseqüente com a Constituição

Federal. Crises de legalidade, caracterizadas pela inobservância,

por parte da autoridade administrativa, do seu dever jurídico de

subordinação normativa a lei, revelam-se estranhas ao controle

normativo abstrato, cuia finalidade restringe-se, exclusivamente, a

aferição de eventual descumprimento. desde que direto e frontal.

das normas inscritas na Carta Política. A ação direta de

inconstitucionalidade - quando utilizada como instrumento de

controle abstrato da mera legalidade dos atos editados pelo Poder

Público - descaracteriza-se em sua precipua função político-

jurídica, na medida em que, reduzindo-se em sua dimensão

institucional, converte-se em meio processual desvinculado da

finalidade para a qual foi concebido. (ADI 264 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em

07/05/1992, DJ 08-04-1994 PP-07222 EMENT VOL-01739-01

PP-00039)

26. Logo, vê-se que não faltam razões para concluir que a ação direta de

inconstitucionalidade não é instrumento processual adequado para a veiculação da pretensão

judicial do demandante.

27. Isto posto, requer-se desde já a extinção da presente ação direta de

inconstitucionalidade, sem resolução do mérito, com fundamento no Art.485,VI, do Código

de Processo Civil vigente.

3. MÉRITO

3.1 O DIREITO À EDUCAÇÃO - NECESSIDADE DE SUA

IMPLEMENTAÇÃO DE MANEIRA HARMÔNICA ÀS DEMAIS NORMAS DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

28. Em síntese, afirma a parte autora que a norma em questão viola o núcleo do

direito à educação previsto nos arts.205, 206 e 207 da Constituição Federal, bem como viola

os princípios "razoabilidade" e da "vedação ao retrocesso", além de inviabilizar o exercício

da competência federativa da União prevista no art. 211, § Io, da Carta Republicana.
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29. Inicialmente, deve-se estabelecer que o direito à educação é previsto como

direito fundamental social previsto nos art. 6o, caput, da Constituição Federal, cuja prestação

pelo Estado se deve dar na forma da Constituição "(...) 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,

naforma desta Constituição (...) ".

30. Mais adiante o texto constitucional, em seu art.205, estabelece que "(...) A

educação, direito de todos e dever do Estado e dafamília, será promovida e incentivada com

a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (...)"', e, em seu art. 206,

estabelece o rol de princípios e diretrizes aplicáveis ao ensino de forma geral:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes

princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o

pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos,

na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente

por concurso público de provas e títulos, aos das redes

públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 53, de

2006)

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da

educação escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela

Emenda Constitucional n° 53, de 2006)

31. Especificamente ao ensino superior universitário, o art. 207 da Constituição

Federal, além de explicitar o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e

extensão, bem estabelece o dogma da "autonomia universitária", o qual é aplicado em três
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vertentes, quais sejam: a) autonomia didático-científica; b) autonomia administrativa; e c)

autonomia de gestão financeira financeira e patrimonial:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino,

pesquisa e extensão.

§ Io É facultado às universidades admitir professores, técnicos e

cientistas estrangeiros, na forma da lei. (Incluído pela Emenda

Constitucional n° 11, de 1996)

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa

científica e tecnológica. (Incluído pela Emenda Constitucional n°

11, de 1996)

32. Contudo, tal autonomia conferida às universidades não possui o condão de

conferir independência ou soberania a tais instituições de ensino, as quais estão submetidas

às leis e atos normativos, bem como à supervisão administrativa da Administração Pública

Direta, a qual, no caso específico das universidades e institutos federais de educação, é

exercida pela pasta do Ministério da Educação:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INSTITUIÇÃO DE

ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA ABUSIVA. CÓDIGO DE

DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTOMONOMIA

UNIVERSITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS

207 E 209 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO

INFRACONSTITUCIONAL. Nos termos da jurisprudência deste

Tribunal, o princípio da autonomia universitária não significa

soberania das universidades, devendo estas se submeter às leis

e demais atos normativos. Controvérsia decidida à luz da

legislação infraconstitucional. A alegada ofensa à Constituição, se

existente, seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do

recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega

provimento.(AI 647482 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM

BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011, DJe-061

DIVULG 30-03-2011 PUBLIC 31-03-2011 EMENT VOL-02493-

01 PP-00248)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO

EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.

ADMINISTRATIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART.

207, DA CB/88. LIMITAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE A

AUTONOMIA SOBREPOR-SE À CONSTITUIÇÃO E ÀS LEIS.

VINCULAÇÃO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE

ENSEJA O CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DAS

https://sapiens.agu.gov.br/documento/262499839 13/33

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
53

.4
32

.5
39

-4
6 

AD
I 6

12
7

Em
: 2

8/
05

/2
01

9 
- 1

8:
51

:3
1



27/05/2019 https://sapiens.agu.gov.br/documento/262499839

UNIVERSIDADES PÚBLICAS FEDERAIS [ARTS. 19 E 25, I,

DO DECRETO-LEI N. 200/67]. SUSPENSÃO DE VANTAGEM

INCORPORADA AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR POR

FORÇA DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.

AUMENTO DE VENCIMENTOS OU DEFERIMENTO DE

VANTAGEM A SERVIDORES PÚBLICOS SEM LEI

ESPECÍFICA NEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA [ART. 37, X

E 169, § Io, I E II, DA CB/88]. IMPOSSIBILIDADE.

EXTENSÃO ADMINISTRATIVA DE DECISÃO JUDICIAL.

ATO QUE DETERMINA REEXAME DA DECISÃO EM

OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS LEGAIS VIGENTES.

LEGALIDADE [ARTS. Io E 2o DO DECRETO N. 73.529/74,

VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS]. 1. As Universidades

Publicas são dotadas de autonomia suficiente para gerir seu

pessoal, bem como o próprio patrimônio financeiro. O

exercício desta autonomia não pode, contudo, sobrepor-se ao

quanto dispõem a Constituição e as leis [art. 207. da CB/881.

Precedentes ÍRE n. 83.962. Relator o Ministro SOARES

MUNOZ. DJ 17.04.1979 e MC-ADI n. 1.599. Relator o

Ministro MAURÍCIO CORRÊA. DJ 18.05.20011. 2. As

Universidades Públicas federais, entidades da Administração

Indireta, são constituídas sob a forma de autarquias ou

fundações públicas. Seus atos, além de sofrerem a fiscalização

do TCU. submetem-se ao controle interno exercido pelo

Ministério da Educação. 3. Embora as Universidades Públicas

federais não se encontrem subordinadas ao MEC, determinada

relação jurídica as vincula ao Ministério, o que enseja o

controle interno de alguns de seus atos [arts. 19 e 25, I, do

decreto-lei n. 200/671. 4. Os órgãos da Administração Pública não

podem determinar a suspensão do pagamento de vantagem

incorporada aos vencimentos de servidores quando protegido pelos

efeitos da coisa julgada, ainda que contrária à jurisprudência.

Precedentes [MS 23.758, Relator MOREIRA ALVES, DJ

13.06.2003 e MS 23.665, Relator MAURÍCIO CORRÊA, DJ

20.09.2002]. 5. Não é possível deferir vantagem ou aumento de

vencimentos a servidores públicos sem lei específica, nem

previsão orçamentária [art. 37, X e 169, § Io, 1 e II, da CB/88]. 6.

Não há ilegalidade nem violação da autonomia financeira e

administrativa garantida pelo art. 207 da Constituição no ato do

Ministro da Educação que, em observância aos preceitos legais,

determina o reexame de decisão, de determinada Universidade,

que concedeu extensão administrativa de decisão judicial [arts. Io e

2o do decreto n. 73.529/74, vigente à época]. 7. Agravo regimental

a que se nega provimento.(RMS 22047 AgR, Relator(a): Min.

EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 21/02/2006, DJ 31-03-

2006 PP-00014 EMENT VOL-02227-01 PP-00174)

33. Nesse sentido, percucientes são as palavras de Diego Fernandes Guimarães

em conclusão presente em artigo específico sobre o tema (A Garantia Institucional da
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Autonomia Universitária. In: PAVIONE, Lucas dos Santos; SILVA, Luiz Antônio Miranda

Amorim. Temas Aprofundados:AGU. Salvador: Editora JusPodvm, 2012. Pág. 455):

"Nesse sentido, o que se tem denominado de "autonomia

universitária", no caso das Universidades públicas, ainda que

constitucionalizada no art. 207 da CF/88, não desobriga tais

instituições à obediência dos princípios da administração

pública , das demais normas gerais relativas à execução

financeira, controle de pessoal, bens e contratações, senão pelo

contrário, apenas lhes reconhece a capacidade de autogestão das

atividades de ensino, pesquisa e extensão e, ainda assim,

submetidas aos controles exercidos pelos órgãos físcalizadores,

que tenham como objetivo estrito a veladura da obediência e das

demais normas impositivas, tais como o padrão de garantia de

qualidade e igualdade de condições para o acesso e permanência

na escola, entre outras".

34. Sabe-se também que o direito à educação, assim como outros direitos

constitucionalmente previstos, não é absoluto, podendo, em situação de colisão com outros

valores ou normas constitucionais, ser relativizado em prestígio a outro valor/direito

constitucional quando a situação apresentada no caso concreto assim impuser ao aplicador do

direito que o faça, caso esta seja a conclusão extraída da realização do devido juízo de

ponderação entre os valores envolvidos no conflito.

35. Nesse sentido, salutares são as lições do Ministro Luís Roberto Barroso sobre

o tema (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a

construção do novo modelo. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. Pag.427):

Constituições são documentos dialéticos e compromissórios

que consagram valores e interesses diversos, que

eventualmente entram em rota de colisão. Essas colisões

podem se dar, em primeiro lugar, entre princípios ou interesses

constitucionalmente protegidos. É o caso, por exemplo, da

tensão entre desenvolvimento nacional e proteção do meio

ambiente ou entre livre-iniciativa e repressão ao abuso do poder

econômico. Também é possível a colisão entre direitos

fundamentais, como a liberdade, como a liberdade de expressão e

o direito de privacidade, ou entre a liberdade de reunião e o direito

de ir e vir (no caso, imagine-se, de uma passeata que bloqueie

integralmente uma via de trânsito essencial). Por fim, é possível

cogitar de colisão de direitos fundamentais com certos

princípios ou interesses constitucionalmente protegidos, como

o caso da liberdade individual, de um lado, e a segurança pública e

a persecução penal, de outro. Em todos esses exemplos, à vista

do princípio da unidade da Constituição, o intérprete não

poderá escolher arbitrariamente um dos lados, já que não há

hierarquia entre as normas constitucionais. De modo que ele

precisará demonstrar, argumentativamente. à luz dos
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elementos do caso concreto, mediante ponderação e uso da

proporcionalidade, que determinada solução realiza mais

adequadamente a vontade da Constituição, naquela situação

específica.

36. Para proceder a tal juízo de ponderação, faz-se necessário a aplicação do

princípio da "proporcionalidade", conforme bem elucida em sede doutrinária o Ministro

Gilmar Ferreira Mendes (MENDES, Gilmar Ferreira. A Proporcionalidade na Jurisprudência

do Supremo Tribunal Federal: novas leituras. Revista Diálogo Jurídico, p.1/2):

A doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se

tratando de imposição de restrições a determinados direitos, deve-

se indagar não apenas sobre a admissibilidade constitucional da

restrição eventualmente fixada (reserva legal), mas também sobre

a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da

proporcionalidade.

Essa nova orientação, que permitiu converter o princípio da

reserva legal (Gesetzesvorbeha.lt) no princípio da reserva legal

proporcional (Vorbehalt des verháltnismãssigen Gesetzes),

pressupõe não só a legitimidade dos meios utilizados e dos fins

perseguidos pelo legislador, mas também a adequação desses

meios para consecução dos objetivos pretendidos (Geeignetheit) e

a necessidade de sua utilização (Notwendigkeit oder

Erforderlichkeit). Um juízo definitivo sobre a proporcionalidade

ou razoabilidade da medida há de resultar da rigorosa ponderação

entre o significado da intervenção para o atingido e os objetivos

perseguidos pelo legislador (proporcionalidade ou razoabilidade

em sentido estrito).

O pressuposto da adequação (Geeignetheit) exige que as medidas

interventivas adotadas mostrem-se aptas a atingir os obj etivos

pretendidos. O requisito da necessidade ou da

exigibilidade (Notwendigkeit oder Erforderlichkeit) significa que

nenhum meio menos gravoso para o indivíduo revelar-se-ia

igualmente eficaz na consecução dos objetivos pretendidos. Assim,

apenas o que é adequado pode ser necessário, mas o que é

necessário não pode ser inadequado.

37. No caso em tela, a narrativa fática contida na exordial faz parecer que a

edição da norma impugnada estaria promovendo um "corte" nos recursos públicos dirigidos à

educação de nível superior, inviabilizando o serviço público prestado pelas entidades afetadas

por tal medida e, por conseqüência, desrespeitando o direito à educação, previsto nos arts.

205, 206 e 207 da Constituição Federal.

38. Contudo, conforme será bem demonstrado nos tópicos seguintes, o que

realmente ocorre no caso concreto é o contingenciamento temporário de recursos públicos
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dirigido a área da educação, o qual não possui o condão de comprometer o funcionamento

das entidades atingidas pela medida referida.

39. Por outro lado, conforme também será melhor explicitado mais adiante, é

imperioso registrar que a edição da medida contingenciadora em referência se deu em virtude

da necessidade de conciliar o montante investido em educação - e diversas outras áreas do

Governo - com o dogma da "Responsabilidade Fiscal", face à situação fática amplamente

conhecida e sentida pela população brasileira relativa à grave crise econômica por que

passam a economia nacional e o Estado brasileiro.

40. No caso da situação debatida na presente ação direta de

inconstitucionalidade, o que ocorre é a restrição momentânea dos investimentos em

educação, a fim de conciliar a prestação de tal direito constitucional pelo Estado brasileiro

com os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e, consequentemente, com o respeito da

Administração Pública Federal ao princípio da "legalidade" previsto no art.37, caput, da

Constituição Federal "(...) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)"■

41. Ao se praticar o ato ora combatido, também se buscou prestigiar o princípio

da "eficiência" da Administração Pública previsto no mesmo dispositivo constitucional, uma

vez que, diante do cenário de escassez de recursos públicos ora vivenciado pelo Estado

brasileiro, o contingenciamento praticado visa a implementar uma aplicação mais

racionalizada e responsável do dinheiro público.

42. Nesse quadrante, é salutar rememorar os dizeres de José Afonso da Silva

{Curso de Direito Constitucional Positivo. 25 a ed. São Paulo: Malheiros, 2005. Pág.670) no

sentido de que "(...) a eficiência administrativa se obtém pelo melhor emprego dos recursos e

meios (humanos, materiais e institucionais) para melhor satisfazer às necessidades coletivas

num regime de igualdade de usuários (...)".

43. Além disso, o supramencionado contingenciamento orçamentário foi uma

medida adotada com vistas a salvaguardar a observância, por parte do Estado brasileiro, do

princípio constitucional implícito do "equilíbrio orçamentário", de que trata Harrison Leite

(Manual de Direito Financeiro. 5a ed. Salvador: Juspodvm, 2016. Pág. 99):

(...)

Embora não expresso, é princípio que norteia toda a

Administração, mormente após a LRF, uma vez que se tornou

regra elaborar um orçamento equilibrado, ainda que haja

necessidade de se contrair empréstimos, desde que acompanhado

da concomitante capacidade de pagamento. Por esse princípio,

busca-se assegurar que as despesas autorizadas na lei orçamentária

não sejam superiores à previsão das receitas.
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Assim quando a Constituição menciona que os benefícios da

seguridade social, por exemplo, devem ser acompanhados da

correspondente fonte de custeio (art. 195, §5°), ou quando autoriza

o Senado a estabelecer limites de endividamento dos entes

federativos (art.52, VI, VII, e IX), nota-se claro compromisso com

0 equilíbrio orçamentário. Igualmente, quando no art. 167, inciso

III, a CF, veda " a realização de operações de créditos que

excedam o montante das despesas de capital...", ela propõe o

equilíbrio, a fim de que não sejam realizados empréstimos para o

pagamento de despesas correntes. Endividamentos só podem ser

realizados para investimento ou abatimento da dívida.

(...)

44. No caso tratado nos autos, conforme será demonstrado a seguir, o que

realmente foi instituído pelo decreto impugnado foi um contingenciamento nos recursos

investidos na educação - como também em diversas outras áreas de atuação do Estado -, de

maneira a assegurar o equilíbrio orçamentário entre receita prevista e despesa diante das

expectativas de crescimento da economia sem que se comprometa a fruição de tal direito pela

população no momento atual.

45. Além do mais, é necessário que se frise a imposição da tomada de tal medida

no presente momento, a qual se faz necessária à gestão do Tesouro Nacional, não

somente para assegurar a regular observância de todos os institutos constitucionais e legais

em nosso ordenamento jurídico pátrio, mas sobretudo no afã de garantir que em momento

futuro existam recursos para manter, por parte do Estado, a prestação do serviço de educação

(em seus diversos níveis), além de outros que concretizam direitos fundamentais de vital

importância para a população brasileira.

3.2 DA INEXISTÊNCIA DA INCONSTITUCIONALIDADE APONTADA

NA EXORDIAL

46. Dispõe o art. 165, § 3o, da Constituição Federal que "o Poder Executivo

publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da

execução orçamentária ".

47. O mesmo artigo da Constituição Federal previu, em seu § 9o:

§ 9o Cabe à lei complementar:

1 - 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;
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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.

48. Regulamentando tal dispositivo constitucional foi editada a Lei

Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a qual, em seu art.

8o, caput, determina que "(...)Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos

em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do

inciso I do art. 4-, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o

cronograma de execução mensal de desembolso (...) ".

49. O instrumento instituído pelo citado dispositivo da Lei Complementar n°

101/2000 é o Decreto de Programação Orçamentária e Financeira, dessarte, o qual

consiste em mecanismo obrigatório por lei de ajuste no tempo da execução orçamentária

aprovada de forma autorizativa pelo Poder Legislativo, podendo ser modificado ao longo do

ano para alteração dos limites de empenho de dotações e dos cronogramas de pagamento.

50. Tal decreto traz em seu bojo (i) regras e limites para o empenho de dotações

orçamentárias; (ii) regras e limites para pagamentos relativos ao orçamento do exercício; (iii)

regras e limites para pagamentos de restos a pagar processados; (iv) regras e limites para

pagamentos de restos a pagar não processados; (v) tabela de acompanhamento da

arrecadação: previsão e realização. Adicionalmente, as Leis de Diretrizes Orçamentárias

determinam que o decreto de programação orçamentária e financeira estipule metas

quadrimestrais para o resultado primário.

51. Por sua vez, o art. 9o da mesma Lei de Responsabilidade Fiscal prescreve:

Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da

receita poderá não comportar o cumprimento das metas de

resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas

Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato

próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes,

limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os

critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

§ Io No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que

parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram

limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.
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§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam

obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas

destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas

pela lei de diretrizes orçamentárias.

§ 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério

Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido

no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores

financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes

orçamentárias.

52. Dessa maneira, prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal que, caso haja a

verificação em concreto de que, ao final de um bimestre, existe a possibilidade de a

realização da receita não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou

nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público devem

promover, por ato próprio e nos montantes necessários, limitação de empenho e

movimentação financeira.

53. Tal medida, mais corriqueiramente denominada "contingenciamento", tem os

seus parâmetros disciplinados na LDO -Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deve definir os

critérios para repartição do esforço governamental de contenção de despesas e distribuir o

montante da limitação orçamentária por órgãos, programas e ações.

54. Inclusive, deve-se esclarecer que a realização do contingenciamento se

traduz em atividade compulsória do Presidente da República. Tanto é assim que o legislador

classificou a omissão do Presidente da República em fazê-lo como infração administrativa no

inciso III do art. 5, da Lei n.° 10.028, de 19 de outubro de 2000:

Art. 5- Constitui infração administrativa contra as leis de finanças

públicas:

I - deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao

Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, nos prazos e

condições estabelecidos em lei;

II - propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não contenha

as metas fiscais na forma da lei;

III - deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e

movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em

Jei;

IV - deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da

lei, a execução de medida para a redução do montante da despesa

total com pessoal que houver excedido a repartição por Poder do

limite máximo.

§ 1- A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta

por cento dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa,

sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal.
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§ 2- A infração a que se refere este artigo será processada e

julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a fiscalização

contábil, financeira e orçamentária da pessoa jurídica de direito

público envolvida. (Destacou-se)

55. Cabe também esclarecer que limitação de empenho e movimentação

financeira, ou contingenciamento, não consubstancia cancelamento ou corte parcial de

dotação orçamentária, mas tão somente uma imposição temporária, e periodicamente

revista, de "sublimites" para o uso de autorizações de gasto, como forma de ajuste de

assunção de compromissos que redundarão em dispêndios financeiros à capacidade de

realizar tais dispêndios em compatibilidade como a meta fiscal definida para o exercício.

56. Essa norma, ao contrário de outras previstas na Lei de Responsabilidade

Fiscal, como é o caso do § 3o do próprio art. 9o, que teve a sua validade afastada

liminarmente, que permite ao Poder Executivo realizar as limitações de empenho e

movimentação financeira no orçamento das demais funções de Poder, sequer chegou a ter a

sua constitucionalidade questionada^.

57. De acordo com a disciplina básica prevista em todas as LDOs, uma vez

verificado ser necessário promover a limitação de empenho e movimentação financeira nos

termos do art. 9o da LRF, compete ao Poder Executivo apurar o montante necessário e

informar aos órgãos correspondentes. A "base contingenciável", de acordo com a LDO, é

determinada pelo montante global das despesas discricionárias primárias, ajustada pela

exclusão das despesas obrigatórias, das despesas referentes a ações ressalvadas na própria

LDO, bem como aquelas relativas às atividades dos demais Poderes, do Ministério Público

da União e da Defensoria Pública da União (art. 59, § Io, da Lei n° 13.707 - Lei de Diretrizes

Orçamentárias de 2019).

58. Por outro lado, deve-se esclarecer que a LDO traz em anexo específico a

relação das despesas que "não serão objeto de limitação de empenho", de maneira que

quando o legislador orçamentário deseja excluir determinada despesa da possibilidade de

contingenciamento ou bloqueio orçamentário, estabelece proibição expressa em tal sentido.

Ao contrário, quando assim não age, acaba por tornar legalmente possível a contenção de

gastos em relação a qualquer outra despesa não excluída da base contingenciável pela LDO.

59. Por sua vez, a Lei n.° 13.707, de 14 de agosto de 2018 - LDO 2019, em seu

art. 2o , estabeleceu a meta de déficit primário no valor de R$ 132.000.000.000,00 (cento e

trinta e dois bilhões de reais):

Art. 2o A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária

de 2019 e a execução da respectiva Lei deverão ser compatíveis

com a obtenção da meta de déficit primário para o setor público

consolidado não financeiro de R$ 132.000.000.000,00 (cento e

trinta e dois bilhões de reais), sendo R$ 139.000.000.000,00 (cento

e trinta e nove bilhões de reais) para os Orçamentos Fiscal e da
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Seguridade Social da União e R$ 3.500.000.000,00 (três bilhões e

quinhentos milhões de reais) para o Programa de Dispêndios

Globais, conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais

constante do Anexo IV a esta Lei.

60. No caso em tela, após a divulgação do primeiro relatório bimestral de

avaliação de receitas e despesas primárias, constatou-se uma redução nas previsões de

arrecadação ao longo do exercício de 2019, ao mesmo tempo em que também se identificou

uma pequena elevação nas despesas primárias de execução obrigatória, de modo que estas

circunstâncias impeliram o Governo Federal ao contingenciamento de uma parte dos gastos

discricionários contidos na LOA, em atendimento ao preceito do supracitado art. 9o da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

61. Em termos gerais, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias

do Io Bimestre de 2019'=' indicou a necessidade de contingenciar no âmbito do Poder
Executivo em torno de R$ 29,6 bilhões no âmbito das despesas primárias discricionárias,

cabendo especificamente no caso do Ministério da Educação o contingenciamento de R$ 5,8

bilhões, motivo pelo qual foi editado o Decreto n.° 9.741, de 29 de março de 2019 - norma

objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade.

62. A propósito, convém reproduzir trechos da Exposição de Motivos do

referido Decreto que, diferentemente do que alegam os autores, traduzem de forma muito

nítida a real motivação do contingenciamento:

3. Nesse sentido, encerrado o primeiro bimestre de 2019,

procedeu-se à reavaliação das receitas primárias e das despesas

primárias obrigatórias constantes da Lei n- 13.808, de 15 de

janeiro de 2019, Lei Orçamentária de 2019, LOA-2019, com base

na realização das referidas receitas e despesas, em sua maioria, até

o mês de fevereiro do corrente exercício, e em parâmetros

macroeconômicos atualizados.

4. Nessa reavaliação, a reestimativa da receita, líquida de

transferências, demonstrou que a previsão atual para este ano é

inferior ao valor estimado na LOA-2019, em cerca de R$ 26.181,6

milhões.

5. Por outro lado, a reavaliação das despesas primárias

obrigatórias evidenciou um acréscimo em seu total, no montante

de R$ 3.610,9 milhões, devido, principalmente, ao aumento nas

despesas obrigatórias com controle de fluxo, em virtude da

inclusão do pagamento de 13° salário aos beneficiários do Bolsa

Família; e com pessoal e encargos sociais, tendo em vista a

recomposição do corte realizado pelo Congresso Nacional durante

a tramitação do Projeto de Lei Orçamentária de 2019 e a elevação

do teto da remuneração do serviço público, a partir de 1- de
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janeiro de 2019, de acordo com a Lei n- 13.752, de 26 de

novembro de 2018, combinada com a Portaria Conjunta n2 2, de

29 de novembro de 2018, do Presidente do Supremo Tribunal

Federal e do Conselho Nacional de Justiça; do Presidente dos

Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho

Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça do

Distrito Federal e dos Territórios.

6. Pela combinação dos fatores acima mencionados, há

necessidade de se proceder, neste momento, à limitação de

empenho e movimentação financeira das despesas primárias

discricionárias para fins de cumprimento da meta de resultado

primário do Governo Central prevista na LDO-2019, no montante

de R$ 29.782,5 milhões, equivalentes a 21,63% das aludidas

despesas, conforme demonstrado no Relatório de que trata o §

32 do art. 59 da LDO-2019, encaminhado ao Congresso Nacional

por intermédio da Mensagem n- 95, de 21 de março de 2019.

7. Dessa forma, a limitação de empenho e de movimentação

financeira que cabe ao Poder Executivo, aos órgãos orçamentários

dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da

União - MPU e à Defensoria Pública da União - DPU é da ordem

de R$ 29.582,8 milhões, R$ 5,2 milhões, R$ 186,8 milhões, R$ 7,7

milhões e R$ 0,0 milhão, respectivamente.

8. Destaque-se que, do montante da limitação de

movimentação e empenho e de pagamento do Poder Executivo, R$

1.981.284.224,00 (um bilhão, novecentos e oitenta e um milhões,

duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais)

referem-se às emendas individuais e R$ 990.647.529,00

(novecentos e noventa milhões, seiscentos e quarenta e sete mil,

quinhentos e vinte e nove reais) às emendas de bancada estadual

de execução obrigatória, em consonância com as autorizações

constantes do § 17 do art. 166 da Constituição e do § 3- do art. 62

da LDO-2019, equivalentes a 21,63% (vinte e um inteiros e

sessenta e três centésimos por cento) do montante das respectivas

emendas, uma vez que esse foi o percentual da limitação global

das despesas primárias discricionárias sujeitas a essa limitação.

9. Adicionalmente, também já foi detectada a necessidade de

atendimento de despesas primárias discricionárias não previstas na

LOA-2019 ou insuficientemente dotadas, o que exigirá o

remanejamento de dotações de outras despesas primárias

discricionárias constantes dessa Lei, em face do teto vigente para

as despesas primárias.
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10. Assim, o orçamento deverá sofrer readequações, via edição

de créditos adicionais, a serem oportunamente abertos ou

propostos, conforme o caso, pelo Poder Executivo, de forma a dar

continuidade à observância do limite estabelecido no art. 107 do

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, incluído

pela Emenda Constitucional n2 95, de 15 de dezembro de 2016,

que instituiu o Novo Regime Fiscal.

11. Diante dos fatos narrados nos parágrafos precedentes, e

considerando que o § 5- do art. 107 do ADCT estabelece que é

vedada a abertura de crédito suplementar ou especial que amplie o

limite individualizado de despesas primárias de cada Poder ou

órgão relacionado no caput desse artigo, sujeitas a esses limites,

sugere-se redução da possibilidade de empenho das dotações de

despesas primárias do Poder Executivo, constantes da LOA-2019,

para posterior utilização no atendimento das despesas cuja

suplementação se mostra necessária.

12. Nesse sentido, propõe-se a inclusão, mediante alteração do

inciso I do art. 8- do Decreto n2 9.711, de 2019, de autorização

para ampliação dos limites de movimentação e empenho, e de

pagamento, nos valores de R$ 5.372.700.000,00 (cinco bilhões,

trezentos e setenta e dois milhões e setecentos mil reais) e de R$

8.355.045.000,00 (oito bilhões, trezentos e cinqüenta e cinco

milhões, quarenta e cinco mil reais), respectivamente.

13. Ressalte-se que a continuidade da mesma cautela adotada

quando da edição do mencionado Decreto n2 9.711, de 2019, é

fundamental para sinalização, aos agentes econômicos, do

comprometimento do Governo Federal na manutenção de uma

política fiscal consistente que garanta a sustentabilidade da dívida

pública no longo prazo.

63. Transcreve-se, igualmente, as considerações feitas pela Secretaria de

Orçamento Federal, por meio da Nota Técnica SEI n°

4/2019/COMEC/CGASO/DEPES/SOF/FAZENDA-ME, segundo as quais o

contingenciamento, como não poderia deixar de ser, foi utilizado de forma adequada

e devidamente motivado, veja-se:

4. O art. 9o da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000,

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), determina a promoção de

limitação de empenho se, ao final de um bimestre, a realização da

receita não comporte o cumprimento das metas fiscais

estabelecidas para o exercício:

Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da

receita poderá não comportar o cumprimento das metas de
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resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas

Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato

próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes,

limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os

critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

§ Io No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que

parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram

limitados dar-se-à de forma proporcional às reduções efetivadas.

§2° Não serão objeto de limitação as despesas que constituam

obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas

destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas

pela lei de diretrizes orçamentárias.

5. Dessa maneira, quando os Relatórios Bimestrais de Avaliação

das Receitas e Despesas Primárias apontam a necessidade de

contingenciamento global, a Junta de Execução Orçamentária

(JEO), instituída pelo Decreto n° 9.169, de 16 de outubro de 2017,

valida a distribuição dessa contenção entre os órgãos do Poder

Executivo. Os limites de empenho propostos pela JEO são

publicados nos Decretos de Programação Orçamentária e

Financeira. Caso a situação econômica que conduziu ao cenário de

restrição seja revertida, os limites de empenho contidos serão

ampliados.

6. Isto posto, foi realizada a avaliação do Io Bimestre de 2019,

quando foram reavaliadas as estimativas de receitas e despesas

primárias do Governo Federal, observando a arrecadação das

receitas e a realização das despesas, bem como os parâmetros

macroeconômicos atualizados. Em atendimento ao §3° do art. 59

da Lei n° 13.707, de 14 de agosto de 2018 - Lei de Diretrizes

Orçamentárias para 2019 (LDO-2019), encaminhou-se ao

Congresso Nacional o Relatório de Avaliação de Receitas e

Despesas Primárias do Io Bimestre de 2019 com as memórias de

cálculo e justificativas das alterações indicadas nas receitas e

despesas primárias. Com base nesse Relatório verificou-se a

necessidade de contingenciar R$ 29,6 bilhões no âmbito das

despesas primárias discricionárias do Poder Executivo, cabendo ao

Ministério da Educação (MEC), em decisão validada pela JEO e

implementada por meio do Decreto n° 9.741, de 29 de março de

2019, o contingenciamento de R$ 5,8 bilhões referentes aos limites

de empenho de tais despesas.

7. O Decreto n° 9.711, de 15 de fevereiro de 2019, por sua vez, que

dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece

o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo federal
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para o exercício de 2019, determina, no § 7o do art. Io, que "as

dotações orçamentárias que excederem os limites de

movimentação e de empenho disponibilizados na forma deste

Decreto e nas suas alterações" deverão ser bloqueadas no Siafi -

Sistema Integrado de Administração Financeira. Cabe esclarecer

que esse bloqueio não cancela ou altera a destinação dos recursos

alocados na programação orçamentária autorizada da Lei

Orçamentária Anual (LOA), tão somente os mantêm indisponíveis

para a execução, podendo ser revertidos caso haja recomposição

dos limites de movimentação e empenho, nos termos do §1°, art. 9o

daLRF.

8. No que tange aos critérios para a distribuição dos limites de

empenho e conseqüente realização dos bloqueios nas unidades

sujeitas a contingenciamento, importa esclarecer que é de

responsabilidade de cada órgão do Poder Executivo a distribuição

dos referidos limites, no Siafi, para cada uma de suas unidades

orçamentárias vinculadas, no caso as Instituições Federais de

Ensino Superior e os Institutos Federais de Educação Profissional

e Tecnológica, de acordo com as suas prioridades setoriais. O

Decreto que dispõe sobre a programação orçamentária e

financeira, de que trata o art. 58 da LDO-2019, apenas estabelece

os limites de movimentação e empenho a serem disponibilizados

por órgão, calculados de forma global de modo a cumprir o

disposto na LRF.

9. O Decreto n° 9.741, de 2019, que altera o supracitado decreto de

programação orçamentária e financeira e cujo autor da ADIN n°

6.127 propõe impugnar, possui a validação prevista no § 2o do art.

59 da LDO-2019:

§ 2o Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério

Público da União e a Defensoria Pública da União, com base na

informação a que se refere o caput, editarão ato, até o trigésimo dia

subsequente ao encerramento do respectivo bimestre, que

evidencie a limitação de empenho e a movimentação financeira.

10. Cabe ressaltar que, mesmo com o contingenciamento de R$

5.839.6 milhões realizado no MEC, encontra-se assegurado o

cumprimento do valor mínimo constitucional a ser aplicado em

Educação, conforme determina o art. 212 da Constituição Federal,

ajustado pela Emenda Constitucional n° 95 de 2016. que instituiu o

Novo Regime Fiscal. Para o exercício de 2019. o mínimo da

Educação a ser cumprido é de R$ 52.665.2 milhões, sendo a

dotação aprovada na LOA-2019. referente às despesas com

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), atinge R$

70.671.2 milhões. Tais informações constam do Anexo VII do

Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do Io

Bimestre de 2019.
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12. No que tange ao aspecto orçamentário, em cumprimento à Lei

de Responsabilidade Fiscal (LRF), foi realizada a avaliação do Io

Bimestre de 2019, com base na qual verificou-se a necessidade de

restringir os limites de empenho em R$ 29,6 bilhões no âmbito das

despesas primárias discricionárias do Poder Executivo, cabendo ao

MEC, em decisão validada pela JEO e implementada por meio do

Decreto n° 9.741, de 2019, o contingenciamento de R$ 5,8 bilhões

de tais despesas. É importante esclarecer que cabe aos órgãos do

Poder Executivo a distribuição do limite de empenho entre suas

unidades vinculadas, de acordo com as suas prioridades setoriais.

A edição do Decreto n° 9.741, de 2019, encontra-se autorizada no

§ 2o do art. 59 da LDO-2019, e sua possível impugnação enseja

descumprimento da LRF e da LDO-2019, tendo como

conseqüência a prática de infração administrativa, nos termos do

art. 5o inciso III, da Lei n° 10.028, de 2000. (Destacou-se)

64. Como se pode observar, diante da situação econômica e fiscal extremamente

delicada pela qual passa o País, é não apenas legítimo, mas legalmente obrigatório que o

Poder Executivo promova as limitações de empenho e movimentação financeira necessárias

para garantir o cumprimento das metais fiscais fixadas na LDO. Nessa linha,

ressoa inequívoca a legalidade do Decreto n.° 9.711, de 15 de fevereiro de 2019, uma vez que

observou todas as exigências constitucionais e infraconstitucionais correlatas.

65. Por outro lado, especificamente em relação ao bloqueio de 30% em relação

aos recursos repassados às universidades federais, já foi anteriormente exposto que o decreto

impugnado não trouxe qualquer disposição em tal sentido, tendo tão somente estabelecido os

limites globais de movimentação e empenho a serem contingenciados por cada Ministério, de

maneira que cabe ao Ministério da Educação a decisão política e

discricionária de implementar a limitação de empenho de acordo com as suas prioridades

setoriais.

66. Contudo, é necessário frisar que, em razão de tais universidades e entidades

federais de ensino superior receberem parte significativa dos recursos do Ministério da

Educação, por consectário lógico acabam também inseridas no cenário de distribuição do

contingenciamento efetuado em relação àquela Pasta.

67. Nesse viés, cabe destacar que, conforme dispõe a Lei n° 10.180, de 6 de

fevereiro de 2001, que organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento

Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle

Interno do Poder Executivo Federal, no § 4o do art. 4o, "As unidades de planejamento e

orçamento das entidades vinculadas ou subordinadas aos Ministérios e órgãos setoriais

ficam sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central e também, no

que couber, do respectivo órgão setorial. "
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68. Com efeito, de acordo com informações oriundas do Ministério da Educação

(INFORMAÇÕES n. 00635/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU) "(...) tendo em vista o

contingenciamento de 31,4% nas despesas discricionárias do MEC, percentual

significativamente superior em relação aos anos anteriores, foi necessário aplicar bloqueio

de 30% à dotação das universidades e institutos federais, bem como em outras

programações do MEC. Caso o cenário econômico melhore no segundo semestre, os valores

serão reavaliados (...)."

69. Por outro lado, tal bloqueio não possui o condão de desrespeitar a autonomia

constitucionalmente conferida às universidades.

70. Na linha do que já foi exposto, a autonomia de gestão financeira conferida às

universidades não significa independência financeira propriamente dita de tais entidades, as

quais não podem ficar imunes às medidas de contingenciamento e à observância da

legislação orçamentária, sob pena de se colocar em risco o equilíbrio das contas públicas.

71. Ademais, não há nenhum óbice ao exercício da autonomia de tais

entidades na gestão do seu orçamento disponível, pois continuam a deter a prerrogativa de

definir suas prioridades no uso dos recursos não contingenciados no âmbito das dotações

disponíveis para cada programa ou ação, bem como escolherem quais as medidas que serão

implementadas no presente momento e que serão postergadas para o futuro.

72. Por outro lado, de acordo com as informações oriundas do Ministério da

Educação (INFORMAÇÕES n. 00635/2019/CONJUR-MEC/CGII/AGU) "(...) Não há

como se falar em bloqueio como instrumento de perseguição e repressão política a

determinadas universidades quando foi ele operacionalizado para todas as instituições, de

forma indiscriminada, impessoal e no mesmo percentual para todas (30%), sem distinção

cr.

73. Consta ainda na referida peça que "(...) É importante esclarecer que o

contingenciamento atacado, de 30% dos recursos das instituições, aplicado de maneira

indistinta e indiscriminada, não tem qualquer impacto imediato na governabilidade das

instituições. 70% dos recursos estão livres e estamos, ainda, no 5o mês do ano de 2019

(llí), afirmando-se também que "(...) eventual impacto do contingenciamento. caso ele não

venha a ser revisto - sendo importante esclarecer que o contingenciamento é

bimestralmente reanalisado de acordo com as receitas concretas e vem sendo.

historicamente, reduzido - somente teria impacto sobre as instituições de ensino em

meados de setembro (...)."

74. E ainda assim, segundo o mesmo documento, em tal época do ano "

(...) historicamente, há uma redução do contingenciamento. com a liberação de recursos.

para as instituições poderem cumprir com as suas obrigações discricionárias (...)."

75. Cabe aqui reiterar que não se trata de corte orçamentário, mas mera

postergação temporária da disponibilidade dos recursos, a qual será periodicamente revista,
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segundo as projeções de arrecadação efetivas verificadas pela STN - Secretaria do Tesouro

Nacional.

76. Além disso, conforme explicita o Anexo VII do Relatório de Avaliação de

Receitas e Despesas Primárias do Io Bimestre de 2019, o Mínimo Constitucional de

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino não é afetado pelo contingenciamento ora

impugnado.

77. Em resumo, pode-se concluir que nem o contingenciamento de recursos

operado pelo Decreto n° 9.741/2019 em relação ao diversos Ministérios do Governo

Federal, nem o bloqueio temporário de 30% dos recursos repassados pelo Ministério da

Educação às universidades federais - o qual, repise-se. não tem previsão na norma

impugnada pela presente ação direta de inconstitucionalidade - violaram qualquer

direito constitucional, tendo sido instituídos em regia observância às normas legais

financeiras e orçamentárias do direito pátrio.

78. Assim, não se procede o argumento de que o contingenciamento

orçamentário instituído pelo Decreto n° 9.741/2019 teria vilipendiado o direito à educação

previsto nos arts.205, 206 e 207 da Constituição Federal, nem provocado o aviltamento do

dever da União de financiamento das instituições públicas federais, previsto no art. 211, § Io,

da Carta Maior, uma vez que, ainda que sob contingenciamento, tais instituições continuarão

prestando o serviço de ensino superior com financiamento dos recursos dos cofres da União.

79. Também não procede a alegação de que o contingenciamento instituído

pela norma impugnada teria violado o princípio da "razoabilidade", uma vez que foi feito de

forma proporcional, mediante lógica de ponderação em que se buscou conciliar os

investimentos referentes à prestação do direito à educação com os princípios da "legalidade",

da "eficiência" e do "equilíbrio orçamentário", buscando-se infligir o menor sacrifício

possível a cada um dos aludidos valores constitucionais.

80. De igual modo, não cabe a alegação de que a norma impugnada

teria violado o dogma do "devido processo legal" previsto no art. 5o, inciso LV, da

Constituição Federal, quando foi editada, de forma motivada, em consonância com a

legislação financeira e orçamentária vigente.

81. Por fim, também não possui fundamento a argumentação de que o

contingenciamento orçamentário instituído pelo decreto impugnado violaria o princípio da

"vedação ao retrocesso social". Ao contrário, deve-se esclarecer que, na realidade, a tomada

de medida visa justamente a evitar uma situação de desequilíbrio orçamentário com potencial

para repercutir futuramente, inclusive com o risco de comprometimento da prestação do

direito à educação - além de outras prestações alusivas à direitos fundamentais pelo Estado -

em exercícios financeiros posteriores.

82. Dessa maneira, a norma impugnada, ao instituir contingenciamento

orçamentário que busca o alcance do equilíbrio das contas públicas, na realidade, atua no

sentido de que não haja retrocesso social em momento posterior.
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83. Portanto, mesmo na remota hipótese de a presente ação direta de

inconstitucionalidade vir a ser conhecida pelo Supremo Tribunal Federal - o que somente é

possível admitir em homenagem ao princípio da "eventualidade -, a pretensão autoral

mereceria julgamento de improcedência em razão da insubsistência dos argumentos nela

deduzidos.

3.3 DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA

MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA

84. Dispõe a Lei n° 9.868/99 sobre a concessão de medida cautelar em ação

direta de inconstitucionalidade:

Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação

direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos

membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a

audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato

normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de

cinco dias.

§ Io O relator, julgando indispensável, ouvirá o Advogado-Geral

da União e o Procurador-Geral da República, no prazo de três dias.

§ 2o No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada

sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das

autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na

forma estabelecida no Regimento do Tribunal.

§ 3o Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a

medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das

quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.

Art. 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal

fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União e do

Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo

de dez dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual

tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o

procedimento estabelecido na Seção 1 deste Capítulo.

§ Io A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será

concedida com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que

deva conceder-lhe eficácia retroativa.

§ 2o A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação

anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido

contrário.
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Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da

relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem

social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das

informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-

Geral da União e do Procurador-Geral da República,

sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo

diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar

definitivamente a ação.

85. Para a concessão de medida cautelar nas ações diretas de

inconstitucionalidade, exige-se a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in

mora, de modo a se comprovar o perigo de lesão irreparável, já que se trata de exceção ao

princípio da "presunção de constitucionalidade dos atos normativos" , o qual

preconiza que os atos normativos emanados do Poder Público são presumivelmente

constitucionais.

86. A aferição desses requisitos se dará pela Suprema Corte com espeque na

conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada, conforme destaca a doutrina do

Ministro Alexandre de Moraes (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 32. ed. São

Paulo: Editora Atlas Ltda, 2016, p. 1166):

A análise dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora

para a concessão de medida liminar em sede de controle abstrato

de constitucionalidade admite maior discricionariedade por parte

do Supremo Tribunal Federal (conveniência política da suspensão

da eficácia), que deverá analisar a 'conveniência da suspensão

cautelar da lei impugnada', permitindo, desta forma, uma maior

subjetividade na análise da 'relevância do tema, bem assim em

juízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a

discussão', bem como da 'plausibilidade inequívoca' e dos

evidentes 'riscos sociais ou individuais, de várias ordens, que a

execução provisória da lei questionada gera imediatamente', ou,

ainda, das 'prováveis repercussões' pela manutenção da eficácia

do ato impugnado e da 'relevância da questão constitucional' e

'relevância da fundamentação da arguição de

inconstitucionalidade, além da ocorrência de periculum in mora,

tais os entraves à atividade econômica'.

87. No caso em tela e de acordo com o que já foi exposto, não há fumus boni

iuris sobre o direito vindicado, dado que inexiste interesse processual que autorize o

processamento da presente ação direta de inconstitucionalidade, além do que, conforme

demonstrado nos tópicos anteriores, inexiste vício de inconstitucionalidade na norma

impugnada na ação em epígrafe.

88. Por outro lado, em relação ao alegado "perigo na demora da prestação

jurisdicional" {periculum in mora), tem-se aqui um efeito reverso: o perigo está justamente
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na concessão da medida cautelar, e não na demora da prestação jurisdicional, uma vez que o

atendimento ao pleito do autor, o que se admite apenas por hipótese, implicará na anulação

de outras despesas também essenciais à sociedade, sob pena de manifesta violação à meta

de déficit primário previsto no art. 2o da Lei n.° 13.707/2018 - LDO 2019.

89. Portanto, é incabível ao caso em tela a medida requerida pela parte autora.

4. CONCLUSÃO

90. Diante do exposto, são essas as considerações tidas por pertinentes, as quais

opina-se sejam apresentadas ao Colendo Supremo Tribunal Federal a título de informações a

serem prestadas pelo Presidente da República na Ação Direta de Inconstitucionalidade n°

6127.

91. Propõe-se também a apresentação em anexo dos seguintes documentos:

a) INFORMAÇÕES n. 00635/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU;

b) OFÍCIO N2 453/2019/GABIN/SAJ/CC/PR contendo a Nota SAJ n°

128/2019/AESP/SAJ/CC/PR;

c) PARECER n. 00403/2019/PFF/CGJOE/CONJUR-MP/CGU/AGU

devidamente acompanhado dos documentos que o instruem.

À consideração superior.

Brasília, 24 de maio de 2019.

ANTÔNIO MARINHO DA ROCHA NETO

Advogado da União

Notas

1. - Nesse sentido, conferir ADI 2238, Relator: Ministro Alexandre de Moraes

2. - Disponível em: http://www.economia.gov.br/central-de-

conteudos/publicacoes/relatorios-e-boletins/relatorios-de-avaliacao-

fiscal/2019/relatório_bimestral 1 2019_red.pdf
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Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO MARINHO DA ROCHA NETO, de

acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento

está disponível com o código 262499839 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br.

Informações adicionais: Signatário (a): ANTÔNIO MARINHO DA ROCHA NETO. Data e

Hora: 27-05-2019 16:47. Número de Série: 13814449. Emissor: Autoridade Certificadora

SERPRORFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL PARA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO 'L' SALA 710 7° ANDAR PLANO PILOTO 70047-900 BRASÍLIA - DF (61) 2022-7464

INFORMAÇÕES n. 00635/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU

NUP: 00732.001158/2019-51 (REF. 00692.001830/2019-21)

INTERESSADOS: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT E OUTROS

ASSUNTOS: PEDIDO DE SUBSÍDIOS. BLOQUEIO DE RECURSOS PÚBLICOS ÀS UNIVERSIDADES FEDERAIS.

1. SÍNTESE DA DEMANDA

1. A Secretaria-Geral de Contencioso - Departamento de Acompanhamento Estratégico, por meio do Ofício n°

00014/2019/DAE/SGCT/AGU, de 6 de maio de 2019, solicita o encaminhamento de subsídios hábeis à defesa da União nos autos do

processo judicial em epígrafe.

2. Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de Medida Cautelar de Urgência proposta pelo Partido

Democrático Trabalhista - PDT, representado pro seu presidente nacional, Carlos Roberto Lupi, com o cerne de impugnar o Decreto n°

9.741/2019, publicado no Diário Oficial da União aos 29 (vinte e nove) de março de 2019, que altera o Decreto n° 9.711/2019, e

dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, com o detalhamento do bloqueio de 30% (trinta por cento) no orçamento geral

dos institutos e das universidades federais, em razão de incidir em iniludível ofensa aos artigos 5o, caput, e inciso LV, 206, 207 e 208,

todos da Constituição Federal de 1988.

3. O autor alega, em apertada síntese, que o Governo Federal publicou aos 29 de março de 2019, o Decreto n°

9.741/2019, que altera o Decreto n° 9.711/2019, e dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, com o detalhamento do

bloqueio de mais de RS 29 bilhões em gastos no orçamento de 2019. De acordo com o Decreto n° 9.741/2019, a educação foi uma das

áreas que mais sofreu, com o bloqueio determinado no valor aproximado de R$ 5,83 bilhões.

4. Afirma que conforme amplamente noticiado nos veículos de comunicação, o Ministério da Educação, através do

Ministro Abraham Weintraub, informou a população acerca do corte de 30% (trinta por cento) referente aos recursos destinados às

universidades federais que não apresentarem desempenho acadêmico esperado, e estiverem a promover "balbúrdias" nos campi.

5. Sustenta que o ato praticado, em verdade, tenta restringir a liberdade de pensamento, buscando promover o

patrulhamento ideológico, o que causaria notório aviltamento ao direito constitucional.

6. Considerando a matéria tratada na inicial, a Coordenação-Geral para Assuntos Contenciosos encaminhou os autos

ao Gabinete do Ministro de Estado da Educação - GM/MEC e à Secretaria de Educação Superior - SESU/MEC, para que prestassem

os esclarecimentos necessários e juntassem os documentos pertinentes, até o dia 10/5/2019, com o intuito de fornecer subsídios

à Procuradoria solicitante, retomando os autos a esta CONJUR/MEC.

7. Por meio do Oficio n° 1406/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC, recebido nessa CONJUR/MEC em 15/5/2019, a

Secretaria de Ensino Superior informou que os esclarecimentos acerca do contingenciamento orçamentário realizado pelo Ministério

da Educação (MEC) no âmbito das universidades federais, foram prestados nos termos da Nota Técnica n°

06/2019/GAB/SESU/SESU, assinada conjuntamente pela Secretaria de Educação Superior e pela Subsecretária de Planejamento e

Orçamento do MEC.

8. Eis o relato do essencial.

2. DO MÉRITO

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

9. Nos termos da Nota Técnica n° 06/2019/GAB/SESU/SESU, desde os anos 1950, as evidências científicas vêm

demonstrando o efeito da educação sobre o crescimento econômico. Sabe-se que, aproximadamente, 40% da diferença de renda entre o
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Brasil e os EUA é em razão do atraso educacional em nosso país (BARBOSA FILHO; PESSOA, 2008). O investimento em educação

gera retornos públicos e privados, seja por meio da redução de desigualdades ou na forma de capital humano (SCHULTZ, 1960). As

evidências também comprovam que, em um país pobre, o maior retorno será no investimento em educação básica. À medida que a
sociedade universaliza os diversos níveis deve-se passar a priorizar o nível subsequente. O Brasil, ao longo dos anos, tem

feito escolhas em sua política educacional que nem sempre corroboram com as evidências disponíveis.

10. Atualmente, o Ensino Superior tem uma participação maior no orçamento do Ministério da Educação (MEC) do que a

Educação Básica. O gráfico 1 apresenta dados da LOA de 2019, em que o orçamento do MEC é da ordem de R$ 149,7 bilhões. Desse

montante, o ensino superior é responsável por R$ 65,3 bilhões, enquanto o valor correspondente à Educação Básica é R$ 42,2 bilhões.

Gráfico 1 - Orçamento do MEC por Nível De Ensino (em R$ correntes bilhão)

63,5
65,3

60,7

57,1

53,4

47,0

28,7 ,.„,.-

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 LOA 2019

-*-Ed. Básica -«-Ens. Profissional

Fonte: Siop e Tesouro Gerencial

Ens. Superior -Demais Gastos

11. Os dados financeiros apresentados acima devem ser cotejados à luz do número de beneficiários em cada etapa da

educação. Enquanto o número de matrículas no Ensino Superior Federal, em 2017, foi 1,2 milhão; as matrículas da educação básica

em instituições públicas chegou a 39 milhões (Inep, 2018). Esses dados demonstram que, apesar de boa parte dos recursos do MEC

serem destinados às universidades públicas, o contingente de estudantes brasileiros da educação básica é expressivamente maior.

12. Ao analisarmos os dados educacionais brasileiros na perspectiva internacional, também resta claro o grande

desequilíbrio entre educação básica e de nível superior. O gasto total do Brasil com ensino superior por estudante, considerando o

poder de paridade de compra do PIB, é U$ 14 mil - muito próximo à média dos países da OCDE de US 15.656 - e superior ao gasto

de países da América Latina (Chile, México e Colômbia) e Itália, Espanha e Coréia. Se, por um lado, o Estado brasileiro optou por um

modelo de educação em que o ensino superior é altamente subsidiado, a situação da Educação Básica é bem diferente. Atualmente, o

gasto com a educação básica é U$ 3.829.

2.2 DO CONTINGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.

13. Tendo em vista o exposto, fica demonstrada a predominância do ensino superior no orçamento do MEC.

14. Assim, o bloqueio proposto para as universidades e institutos federais é reflexo do contingenciamento que está

acontecendo no MEC.

15. Como as universidades possuem uma grande participação nesse orçamento, não haveria como o contingenciamento de

31,4% sofrido pelo Ministério da Educação não ter reflexo nas instituições federais de ensino.

16. Ressalta-se que o contingenciamento imposto pelo referido Decreto Decreto 9.741/2019, de Programação

Orçamentária e Financeira não afetou somente a Educação, mas todos os Ministérios do Poder Executivo, conforme observado na

tabela abaixo:
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Tabela 1 - Percentual de contingenciamento por Ministério

R$ Milhões

Órgãos

20000 - Presidência da República

22000 - Ministério da Agricuttura, Pecuária e Abastecimento

24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

25000 - Ministério da Economia

26000 - Ministério da Educação*

30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública

32000 - Ministério de Minas e Energia

35000 - Ministério das Relações Exteriores

36000 - Ministério da Saúde

37000 - Controladoria-Geral da União

39000 - Ministério da Infraestrutura

41000 - Ministério do Meio Ambiente

52000 - Ministério da Defesa

53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

54000 - Ministério doTurismo

55000 - Ministério da Cidadania

60000 - Gabinete da Vice-Presidência da República

63000 - AdVocada-Geral da União

81000 - Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

TOTAL

RP 2 - Despesas Discricionárias

LOA

(a)

644,6

Z301,2

3.719,5

12.580,9

23.603,5

3.832,2

4.659,7

1.642,9

19.660,1

110,1

2.171,7

821,1

8.678,4

2.707,0

511,1

4.115,3

7,6

450,0

373,4

92.590,3

Decreto ns 9.741/2019 e

Portaria 144/2819*

467,0

L483,9

2.960,9

&468/4

16.182,4

Z726,8

826,2

1.136,8

19.060,1

86,6

1.171^4

577,1

4.139,1

L482,0

286,0

3.603,0

6,9

327,8

298,3

65.350,7

Conting.

1%)

27,6%

35,5%

20/4%

32,7%

31,4%

28,8%

82,3%

27,2%

3,1%

2M%

46,1%

29,7%

52,3%

45,3%

44,0%

n/et.

9,2%

27,2%

20,1%

29,4%

{*) Não considera despesas à conta de receitas próprias, de convênios e de doações das instituições federais de ensino, no valor de R$

1.036.858.280,00 (art. 59,112, inciso I, da LDO-2019}.

Fontes: Decreto 9.741/2019, Portaria 144/2019 e Tesouro Gerencial

17. Ainda sobre as despesas das universidades, torna-se imprescindível esclarecer que a despesa de pessoal foi priorizada

ao longo dos últimos anos, comprimindo as despesas chamadas discricionárias, conforme observado no gráfico abaixo:

Gráfico 2 - Despesas de pessoal X Discricionárias nas universidades (em RS milhão correntes)

39.627.18

MJ7240

usbja
6.788,70

7JVSJU
6.72V»

6JMÍ0L33

BVBMADO2M4 2016 BVBMADO2017 2018 LOA 2019

Fonte: SIOP e Tesouro Gerencial;

Obs: 1. Inclui todas as despesas de pessoal (ativos, inativos, benefícios, sentenças e outras).

2. Inclui todas as despesas discricionárias (emendas, receitas próprias e demais).

18 Nesse sentido, é importante reforçar que o bloqueio de dotação orçamentária realizado pelo MEC foi operacional,

técnico e isonômico para todas as universidades e institutos.
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19. Ademais, o referido bloqueio preventivo realizado nos últimos dias atingiu apenas 3,4% do orçamento total das

universidades federais. Em outros termos, o orçamento para 2019 dessas instituições totaliza R$ 49,6 bilhões, dos quais 85,34% (R$

42,3 bilhões) são despesas de pessoal (pagamento de salários para professores e demais servidores, bem como benefícios para inativos

e pensionistas), 13,83% (RS 6,9 bilhões) são despesas discricionárias e 0,83% (R$ 0,4 bilhão) são despesas para cumprimento de

emendas parlamentares impositivas.

2.3 DA LINEARIDADE E DA IMPESSOALIDADE DOS BLOQUEIOS DE RECURSOS PARA AS

UNIVERSIDADES FEDERAIS.

20. Inicialmente, convém esclarecer que o contingenciamento orçamentário no âmbito do poder executivo federal ocorre

ao longo de todos os exercícios fiscais, em razão do disposto nos art. 8o e art. 13 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000,

Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, e visa equilibrar a execução das despesas à avaliação bimestral das receitas a cargo da União,

tendo por base o cenário macroeconômico e outras variáveis de caráter fiscal. Ademais, cumpre mencionar que todos os poderes e

órgãos, inclusive aqueles que dispõem de autonomia financeira e orçamentária, estão sujeitos à limitação de empenho e movimentação

financeira, caso a realização da receita não comporte o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no

Anexo de Metas Fiscais (Art. 4o, § Io da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000) segundo os critérios fixados pela lei de

diretrizes orçamentárias.

21. Com esses fundamentos, são expedidos Decretos de Programação Orçamentária e Financeira estabelecendo limites

para movimentação e empenho para todos os órgãos do Poder Executivo Federal.

22. Para o exercício de 2019, por força do art. 58 da Lei n° 13.707, de 14 de agosto de 2018, Lei de Diretrizes

Orçamentárias - LDO 2019, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da

União devem elaborar e publicar por ato próprio, até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária, cronograma anual de

desembolso mensal, por órgão, nos termos do art. 8o da LRF, com vistas ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida na

LDO.

23. Nesse contexto, por meio do Decreto de Programação Orçamentária e Financeira, Decreto n° 9.711, de 15 de fevereiro

de 2019, e respectivas alterações, o Poder Executivo Federal determinou contingenciamento superior a R$ 27 bilhões, incidente sobre

as despesas discricionárias previstas para União em 2019.

24. Desse modo, coube ao MEC um contingenciamento de R$ 7.4 bilhões, correspondentes a 31.4% do valor

originalmente aprovado pela Lei Orçamentária Anual - LOA para despesas discricionárias no âmbito de sua programação (RS

23.6 bilhões).

25. Como as universidades federais detêm parte significativa dos recursos do MEC, elas também compõem o

cenário de distribuição dos limites orçamentários contingenciados.

26. Nesse viés, cabe destacar que, conforme dispõe a Lei n° 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, que organiza e disciplina os

Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle

Interno do Poder Executivo Federal, no § 4o do art. 4o, "As unidades de planejamento e orçamento das entidades vinculadas ou

subordinadas aos Ministérios e órgãos setoriais ficam sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central e

também, no que couber, do respectivo órgão setorial."

27. Por sua vez, o art. 5o determina que "Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes, as

unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitas à orientação normativa do órgão central do Sistema".

28. Sendo assim, quanto aos bloqueios de dotação orçamentária efetuados nas referidas instituições, o fundamento legal

encontra-se no § T do art. Io do Decreto n° 9.711, de 2019, segundo o qual "Os órgãos, os fundos e as entidades [...Jinformarão à

Secretaria de Orçamento Federal da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, por meio do SIOP, no prazo de dez

dias úteis [...] as dotações orçamentárias que excederem os limites de movimentação e de empenho disponibilizados na forma

prevista neste Decreto e nas suas alterações, as quais serão bloqueadas no SIAFI" (Grifo nosso).

29. Vale mencionar que o ato administrativo de indicação de programações bloqueadas ocorre desde o exercício de 2016.

Entretanto, em 2019, tendo em vista o contingenciamento de 31,4% nas despesas discricionárias do MEC, percentual

significativamente superior em relação aos anos anteriores, foi necessário aplicar bloqueio de 30% à dotação das universidades e

institutos federais, bem como em outras programações do MEC. Caso o cenário econômico melhore no segundo semestre, os valores

serão reavaliados.

30. A corroborar tal assertiva (de contingenciamento anual), segue gráfico elaborado pela Secretaria de Patrimônio e

Orçamento do Ministério da Educação, que demonstra os cortes sofridos pela Pasta nos últimos quatro anos:

Gráfico 3 - Limites de Empenho no MEC, Decretos de Programação Iniciais

https://sapiens.agu.gov.br/documento/264519538 4/12

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
53

.4
32

.5
39

-4
6 

AD
I 6

12
7

Em
: 2

8/
05

/2
01

9 
- 1

8:
51

:3
1



27/05/2019 https://sapiens.agu.gov.br/documento/264519538

Limites de Empenho - Decreto Inicial
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Fonte: Tesouro Gerencial, 2019.

31. Não se pode olvidar, ainda, que o esforço da Administração Direta do Ministério da Educação foi maior do que

o exigido das entidades vinculadas, pois o contingenciamento da Pasta foi de 31.4%. enquanto o bloqueio das entidades

vinculadas foi de 30%.

32. O gráfico seguinte caracteriza as três situações relativas à dotação orçamentária das instituições federais de ensino:

40% dos recursos foram liberados para cobertura de despesas prioritárias e relevantes; 30% permanecem disponíveis para execução,

ainda sem limite liberado, porém sem incidência de bloqueios; e 30% dos valores bloqueados, vale reafirmar, não constituem perda de

dotação e podem ser desbloqueados oportunamente, à medida que o cenário fiscal evoluir positivamente.

Gráfico 4 - Situação Orçamentária das Instituições Federais de Ensino

Limite Liberado Dotação Disponível* Valores Bloqueados

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

* Parcela sem limite liberado e

sem dotação bloqueada

33. A análise da série histórica de contingenciamentos desde 2016, apresentada no gráfico abaixo, demonstra que o

esforço fiscal dessas instituições, para o ano de 2019, obedece à mesma proporcionalidade e racionalidade dos exercícios anteriores,

variando apenas conforme o volume de recursos contingenciados.

Gráfico 5 - Relação entre Contingenciamento e Limites Iniciais

(Rede Federal de Instituições de Ensino, Fonte Tesouro)
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Relação Contingênciamento x Limite Inicial

Rede Federal {FomeTesouro)

êíü%

oo pí»a a Recfc

Fonte: Tesouro Gerencial, 2019.

34. Para ilustrar com mais detalhes essa relação, verifica-se que a série histórica dos limites de movimentação e

empenho ao longo dos três últimos anos apresenta tendência de ampliação de recursos disponíveis para execução ao final de

cada exercício financeiro em decorrência da evolução positiva da arrecadação de receitas da União a partir do segundo

semestre, refletindo favoravelmente na liberação de recursos, conforme evidenciam os gráficos a seguir, correspondentes ao

período 2016-2018.

Gráfico 6 - Evolução da Arrecadação de Receitas da União, por Bimestre

96,7 2o Semestre

89,2

87,8

72,7

77,4

72,1

78,2

75,9

1° Semestre
68,4 J..--" ' Total Arrecadado («m Rt bilhão)

201S

2017

2018

450,2

456,9

497,6

64,6

62,3

1o bi 2o bi 3o bi 4o bi

-•-2016 -•-2017 -«•-2018

5o bi 6o bi

Fonte: Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária, 2016 a 2018.

Gráfico 7 - Evolução dos Limites de Movimentação e Empenho do MEC em 2016-2018
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Fonte: Tesouro Gerencial, 2019.

35. Essa tendência à recomposição de limites próxima ao final de cada exercício decorre de uma definição mais

apurada do resultado fiscal para cada ano, conforme avaliações dos Órgãos Centrais dos Sistemas de Planejamento e de

Orçamento Federal e de Administração Financeira Federal (Secretaria de Orçamento Federal - SQF/SEF/ME e Secretaria do

Tesouro Nacional - STN/SEF/ME. respectivamente).

36. Trata-se de gestão orçamentária e financeira meramente operacional e rotineira, cujos motivos estão em decreto

federal e preexistiam ao ato objeto da presente ação judicial. O próprio decreto de contingenciamento. por si só. é idôneo a

justificar o bloqueio de recursos, que atinge toda a Administração Pública, direta e indireta.^

37. Não há que se falar, destarte, em caráter punitivo nem em violação à impessoalidade, uma vez que o ato se deu

por contingenciamento em percentual determinado e geral para toda a rede federal de instituições de ensino.

38. Para as unidades vinculadas ao MEC, a gradativa recomposição de valores resulta em desbloqueio proporcional

ao aumento nos limites de movimentação e empenho, bem como na ampliação na autorização de gastos, com efeitos benéficos

para a execução orçamentária das unidades, ainda que mais recorrente ao longo do segundo semestre de cada ano.

2.4 DAS NORMAS ORÇAMENTÁRIAS APLICÁVEIS À ESPÉCIE

39. Prefacialmente, cumpre tecer algumas considerações sobre as etapas e objetivos da programação orçamentária e

financeira do Poder Executivo Federal, para então adentrar especificamente no ato combatido para verificar o cumprimento in

concretoda forma e condições estabelecidas na legislação para a sua prática.

40. A sistemática orçamentária federal obedece a algumas fases bem definidas que valem para todas as pessoas jurídicas

de direito público integrantes da Administração Direta ou Indireta. Dentre as fases que merecem destaque, e ultrapassado o ciclo de

elaboração, importa aqui a etapa de execução orçamentária e financeira, cuja programação da despesa é procedimento básico e parte

essencial do controle das contas públicas e do necessário equilíbrio entre receitas e despesas.

41. Há décadas vigoram no Brasil sistemas de programação da execução orçamentária que garantam, ao mesmo tempo, a

liberação de recursos em tempo hábil para que as unidades orçamentárias possam executar seus programas e alcançar o equilíbrio no

fluxo de entrada e saída de recursos. A Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, previa um regime de programação de cotas trimestrais,

substituído com o advento da LRF por um modelo mais contínuo de programação da despesa sujeito a controle orçamentário e

financeiro, caracterizado pela limitação de empenho e movimentação financeira.
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42. O atual sistema de programação orçamentária e financeira, em todos os níveis da federação, portanto, apesar de mais

complexo do que o de quarenta anos, obedece à mesma concepção básica de disciplinar a disponibilidade orçamentária no tempo e os

respectivos fluxos de caixa de forma a evitar déficits e desajustes fiscais.

43. O instrumento previsto hodiernamente tanto na LRF, como na LDO, é o chamado Decreto de Programação

Orçamentária e Financeira, editado pelo Poder Executivo tão logo sancionado o orçamento logo no início do exercício em curso

considerando as circunstâncias da conjuntura econômica, as necessidades administrativas e o comportamento da arrecadação efetiva da

receita. Passados 30 (trinta) dias da publicação da Lei Orçamentária Anual aprovada pelo Congresso Nacional, o Poder Executivo

deverá publicar o Decreto de Programação Orçamentária e financeira, conforme Art. 8o da LRF, o qual estabelecerá a programação

financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para todos os órgãos da União.

44. O Decreto de Programação Orçamentária e Financeira, dessarte, nada mais é do que um mecanismo obrigatório por lei

de ajuste no tempo da execução orçamentária aprovada de forma autorizativa pelo Poder Legislativo. De acordo com a Secretaria do

Tesouro Nacional, órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal, a "A Programação Financeira compreende um

conjunto de atividades com o objetivo de ajustar o ritmo de execução do orçamento ao fluxo provável de recursos financeiros,

assegurando a execução dos programas anuais de trabalho, realizados por meio do SIAFI, com base nas diretrizes e regras

estabelecidas pela legislação vigente".

45. Estabelecer a programação financeira significa fixar um conjunto de regras sobre a execução financeira, quando serão

consideradas, além das demandas dos órgãos da Administração, a previsão da arrecadação, as despesas obrigatórias, as vinculações

constitucionais e legais das diversas naturezas de receitas a ações específicas, as sazonalidades de algumas despesas, as prioridades

definidas pelo governo e, principalmente, as diretrizes e metas da política fiscal.

46. Além da programação orçamentária e financeira, dois outros procedimentos de gerenciamento fiscal estão previstos na

LRF: a limitação de empenho e movimentação financeira, nos termos do art. 9o, e o estabelecimento de metas bimestrais de

arrecadação, previsto no art. 13. A programação financeira e orçamentária, o cronograma de desembolso mensal e o estabelecimento

de metas bimestrais de arrecadação são objeto um mesmo decreto presidencial.

47. o art. 9o da LRF o prevê que "se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar

o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério

Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação

financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.".

48. Assim, um decreto típico de programação orçamentária e financeira contém: (i) regras e limites para o empenho de

dotações orçamentárias; (ii) regras e limites para pagamentos relativos ao orçamento do exercício; (iii) regras e limites para

pagamentos de restos a pagar processados; (iv) regras e limites para pagamentos de restos a pagar não processados; (v) tabela de

acompanhamento da arrecadação: previsão e realização. Adicionalmente, as Lei de Diretrizes Orçamentárias determinam que o decreto

de programação orçamentária e financeira estipule metas quadrimestrais para o resultado primário.

49. Esse decreto é alterado ao longo do ano para alteração dos limites de empenho de dotações e dos cronogramas de

pagamento.

50. Uma das mais relevantes previsões da LRF é a prevista no seu art. 9o, no sentido de que a operacionalização da

limitação de empenho e movimentação financeira, comumente chamada de "contingenciamento", quando necessária, será disciplinada

na LDO, que deve definir os critérios para repartição do esforço governamental de contenção de despesas e distribuir o montante da

limitação orçamentária por órgãos, programas e ações.

51 Convém esclarecer que limitação de empenho e movimentação financeira, ou contingenciamento, não é cancelamento

ou corte parcial de dotação orçamentária, mas tão somente uma imposição periódica, e periodicamente revista, de "sublimites" para o

uso de autorizações de gasto, como forma de ajuste de assunção de compromissos que redundarão em dispêndios financeiros à

capacidade de realizar tais dispêndios em compatibilidade como a meta fiscal definida para o exercício.

52. O sistema previsto no art. 9o da LRF é o resultado de ajustes técnicos e consensos políticos. Abandonou a proposta

prevista no PLRF de redução de dotações (anulação parcial), substituindo-a por limitação de empenho, também abandonando a idéia

de linearidade como regra, deixando à LDO a disciplina da limitação orçamentária.

53. Nesse particular, de acordo com a disciplina básica prevista em todas as LDOs, uma vez verificado ser necessário

promover a limitação de emprenho e movimentação financeira nos termos do art. 9o da LRF, compete ao Poder Executivo apurar o

montante necessário e informar aos órgãos correspondentes. A "base contingenciável", de acordo com a LDO, é determinado pelo

montante global das despesas discricionárias primárias, ajustado pela exclusão das despesas obrigatórias, das despesas referentes a

ações ressalvadas na própria LDO as relativas a atividades dos demais Poderes.

54. Essa é a disciplina básica que tem sido repetida em quase todas as LDOs ano a ano.
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55. Também convém esclarecer que, em linguagem não técnica, a expressão que sinteticamente melhor traduz e comunica

a essência do procedimento de limitação de empenho e movimentação financeira objeto do decreto de Programação orçamentária e

Financeira é "bloqueio orçamentário" ou "bloqueio de dotações" em melhor aproximação técnica. Isso porque o contingenciamento ou

a limitação de empenho significam a fixação temporária, revista bimestralmente, de valor máximo possível de empenho em cada

dotação, podendo ser apurado o percentual de limitação medindo-se a relação entre o valor autorizado para empenho e o percentual de

limitação e, logo, menor será o limite (em valor ou percentual) para utilização de cada dotação.

56. Na verdade, há uma diferença. O bloqueio é determinação do Decreto de Programação Orçamentária e Financeira.

Basicamente, é a diferença entre a dotação orçamentária estabelecida na LOA e o limite de empenho autorizado. Esse valor deve ser

bloqueado por imposição do § 7o do art. Io do citado Decreto.

57. Por sua vez, o § 9o faculta que "Os órgãos, os fundos e as entidades a que se refere o caput poderão solicitar à

Secretaria de Orçamento Federal da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, a qualquer tempo, por meio do SIOP,

a alteração das dotações orçamentárias bloqueadas, à exceção daquelas que já estiverem em utilização para abertura de créditos

adicionais conforme o disposto no § 10, desde que observado o montante dos limites de movimentação e de empenho disponibilizados

e atendido o disposto no § 7o".

58. Portanto, uma vez estabelecido o contingenciamento por órgão, deve ser promovido o desdobramento da limitação até

o menor nível de alocação dos recursos, pois é nesse nível que a dotação orçamentária é compromissada por meio dos empenhos. Esse

detalhamento é promovido pelos órgãos e entidades mencionados no decreto de programação financeira.

59. Não se pode ignorar, ainda, que as dotações previstas na LOA têm natureza meramente autorizativa, não impositiva, e

por isso não geram direito subjetivo à sua plena execução.

60. Por fim, é mister reforçar que a LDO traz em anexo específico a relação das despesas que "não serão objeto de

limitação de empenho". Há variações nessa lista ao longo dos anos. O importante aqui é saber que a LDO, quando quis excluir

determinada despesa da possibilidade de contingenciamento ou bloqueio orçamentário, o fez expressamente, tornando legalmente

possível a contenção de gastos em relação a qualquer outra despesa não excluída da base contingenciável pela LDO.

61. Esclarecidas as noções gerais da matéria, passa-se para verificação in concreto da compatibilidade do ato atacado com

o regime legal a ele aplicável.

2.5 DO CASO CONCRETO

62. O autor pretende invalidar todos os atos de bloqueio de recursos públicos das universidades federais sob o fundamento

de ausência de motivo legítimo e desvio de finalidade à luz de declarações prestadas pelo Ministro da Educação na imprensa. Nada

mais incorreto.

63. A começar por observar o "bloqueio" realizado fielmente à programação orçamentária e financeira prevista no Decreto

n° 9.741/2019.

64. Além de incidir de forma linear (no mesmo percentual - 30%) e impessoal estritamente sobre despesas não

obrigatórias de natureza discricionária não contidas na lista de exclusão da LDO/2018 (Lei n° 13.707/2018), o MEC nada mais fez

do que cumprir o Decreto e a Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto à operacionalização concreta da contenção de despesa

determinada normativamente.

65. A implementação do contingenciamento hostilizado era mandamental e obrigatória, não cabendo ao órgão

setorial ignorar o comando do órgão central, sendo que os motivos determinantes e justiflcadores da sua realização são os do

próprio decreto e constam das notas, subsídios e pareceres que instruíram a programação financeira nele contida.

66. O MEC, enquanto órgão setorial de articulação das entidades vinculadas para compatibilização e integração da

programação orçamentária de todo o Poder Executivo Federal, tem o relevante papel de supervisão ministerial previsto nos arts. 19 e

seguintes do DL 200/67, especialmente o art. 26, no que tange à racionalidade alocativa dos recursos contingenciados.

67. Isso em nada interfere na autonomia das universidades na gestão do seu orçamento disponível, pois continuam

estas a deter a prerrogativa de definir suas prioridades no uso dos recursos não contingenciados no âmbito das dotações

disponíveis para cada programa ou ação.

68. São as instituições de ensino que escolhem o que vão financiar agora ou o que será postergado diante do

bloqueio temporário e parcial de alguns recursos.
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69 A participação do Ministério supervisor como órgão setorial do sistema de programação financeira federal constitui

um adequado sistema legal de balanceamento de poder com atribuição gerencial na execução e programação da despesa a quem tem a

responsabilidade de fazer os repasses dos recursos e ao mesmo tempo viabilizar o cumprimento do decreto de contingenciamento.

70. Não há como se falar em bloqueio como instrumento de perseguição e repressão política a determinadas universidades

quando foi ele operacionalizado para todas as instituições, de forma indiscriminada, impessoal e no mesmo percentual para todas

(30%), sem distinção.

71. O ato concreto que foi praticado, para além de declarações na imprensa, encontra-se estritamente dentro dos limites da

legalidade e foi realizado de forma legítima, motivada (cumprimento do Decreto 9.741/2019) e sob a finalidade específica de cumprir

a contenção e o ajuste fiscal determinados pela LRF e pela LDO.

72. Reiterando não se trata de corte orçamentário, mas mera postergação temporária da disponibilidade dos recursos. A

qual será periodicamente revista, segundo as projeções de arrecadação efetivas verificadas pela STN.

73. É importante esclarecer que o contingenciamento atacado, de 30% dos recursos das instituições, aplicado de

maneira indistinta e indiscriminada, não tem qualquer impacto imediato na governabilidade das instituições. 70% dos

recursos estão livres e estamos, ainda, no 5" mês do ano de 2019.

74. Assim, podemos afirmar que eventual impacto do contingenciamento. caso ele não venha a ser revisto - sendo

importante esclarecer que o contingenciamento é bimestralmente reanalisado de acordo com as receitas concretas e vem sendo,

historicamente, reduzido - somente teria impacto sobre as instituições de ensino em meados de setembro. Quando.

historicamente, há uma redução do contingenciamento. com a liberação de recursos, para as instituições poderem cumprir com

as suas obrigações discricionárias.

75. Quanto às declarações do Ministro da Educação, nenhum vínculo tem com a operacionalização do Decreto de

Programação Financeira n" 9.741/2019. que é inclusive anterior a elas.

3. DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE SOBRE A MATÉRIA

76. O Partido Democrático Trabalhista-PDT ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do Decreto 9.741/2019,

de Programação Orçamentária e Financeira, que estabeleceu os limites para movimentação e empenho para todos os órgãos do Poder

Executivo Federal. A referida ação foi autuada sob o número 6127, no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

77. Por sua vez, o Ministro Relator, a quem distribuído o feito, determinou a oitiva, no prazo de 10 (dez) dias, do

Presidente da República, tendo sido no dia de dia 14/5/2019 publicado o despacho no Diário da Justiça reconhecendo "os requisitos

autorizadores da instauração do procedimento abreviado, a que se refere o art. 12 da Lei n° 9.868/99", ou seja, o exame de pedido de

natureza cautelar.

78. Assim, por tratar a ADIN supracitada de análise acerca da constitucionalidade ou não do Decreto n.° 9.741/2019,

qualquer que seja o pronunciamento do STF, desde que não seja para extinguir o feito sem resolução de mérito, prevalecerá sobre

o que vier a ser decidido sobre o assunto por qualquer outra instância do Poder Judiciário.

79. Dessa forma, a presente relação de prejudicialidade afasta o perigo de dano ora alegado para esse feito, visto que

se apresenta iminente uma decisão do Supremo sobre o caso, especialmente por ter sido adotado o procedimento abreviado, conforme

mencionado acima.

80. Inclusive, esse já foi o entendimento adotado pela Ia Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte em sede

Ação Popular idêntica à presente (processo n° 0804299-64.2019.4.05.8400).

81. Ademais, é bem possível que o próprio Supremo Tribunal Federal suspenda todas as ações que tratem da matéria,

conforme previsão artigo 21 da Lei das ADIs (Lei 9.868/1999), que autoriza a suspensão do "julgamento dos processos que envolvam

a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo", com o objetivo que de se resguardar a segurança

jurídica até que a controvérsia sobre a validade do Decreto seja decidida definitivamente pelo Plenário do STF.

4. CONCLUSÃO

82. O contingenciamento consiste no adiamento ou, ainda, na inexecução de parte da programação de despesa prevista na

Lei Orçamentária em função da insuficiência de receitas.

83. Normalmente, no início de cada ano, o Governo Federal emite um Decreto limitando os valores autorizados na LOA,

relativos às despesas discricionárias ou não legalmente obrigatórias (investimentos e custeio em geral).
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84. O Decreto de Contingenciamento apresenta como anexos limites orçamentários para a movimentação e o empenho de

despesas, bem como limites financeiros que impedem pagamento de despesas empenhadas e inscritas em restos a pagar, inclusive de

anos anteriores. O poder regulamentar do Decreto de Contingenciamento obedece ao disposto nos artigos 8o e 9o da Lei de

Responsabilidade Fiscal (LRF) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

85. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão

fiscal, pressupondo ação planejada e transparente. Esta Lei também institui mecanismos onde se previnem riscos e corrigem desvios

capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Dentre esses mecanismos, o contingenciamento se opera mediante limitação de

empenhos e movimentação financeira com a finalidade de manter um maior controle sobre o endividamento do setor público (Lei n.

101,2000).

86. Em decorrência da situação fiscal do Governo Federal, tendo como resultado déficits nas contas públicas a partir de

2015, o poder executivo vem historicamente, ano a ano, emitindo decretos impondo limites à execução orçamentária e financeira, bem

como estabelecendo tetos para gastos em relação a determinadas despesas, por meio de portarias e outros atos normativos.

87. As organizações públicas em um contexto de restrições devem adaptar a capacidade de seus recursos de acordo com a

demanda, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

88. Em face do exposto, não restam dúvidas de que o contingenciamento orçamentário em análise obedece fielmente à

legislação de regência e à finalidade pública para a qual está autorizado, sem interferência na autonomia universitária. Portanto, trata-

se de gestão orçamentária e financeira meramente operacional e rotineira, cuja motivação está legalmente prevista.

89. No presente caso concreto, o "bloqueio orçamentário" ou a "contenção de despesa" foi realizada de forma linear, no

mesmo percentual, para todas as instituições, o que afasta qualquer alegação de uso com fins persecutórios ou punitivos.

90. In specie, o "bloqueio" realizado obedeceu fielmente à legislação de regência e à finalidade pública para a qual está

autorizado, sem interferência na autonomia universitária, desvio de finalidade ou outra mácula capaz de invalida-lo.

91. Ademais, trata-se de gestão orçamentária e financeira meramente operacional e rotineira, cujos motivos estão em

decreto federal e preexistiam ao ato, são idôneos a justificar sua prática e constituem a razão determinante do bloqueio hostilizado.

92. É importante deixar claro que o percentual bloqueado de 30% é da dotação discricionária das universidades. Ou seja,

dos 100% que elas teriam para todo o ano de 2019, 30% foram bloqueados neste momento. Tendo em vista que não há possibilidade

de as universidades e os institutos executarem 100% de suas despesas no primeiro semestre do ano, esse bloqueio não afetará de

imediato nenhuma política ou pagamento dessas unidades.

93. É fato posto que o bloqueio de dotações promovido pelo Decreto não atingiu apenas as universidades e Institutos. As

autarquias vinculadas ao MEC - FNDE, CAPES, INEP, Ebserh - além do próprio MEC sofreram bloqueios em várias de suas

programações. Contudo, com um melhor cenário econômico no segundo semestre, poderá abrir oportunidade para não só essas, mas

também as programações das universidades e institutos possam ser desbloqueadas.

5. ENCAMINHAMENTO

94. Prestadas as pertinentes informações, encaminhe-se à Secretaria-Geral de Contencioso - Departamento de

Acompanhamento Estratégico, a presente manifestação elaborada por esta Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação, em

atenção ao Oficio n° 00014/2019/DAE/SGCT/AGU.

95. Anoto que foi formulado requerimento de representação judicial (NUP 00732.001223/2019-48), do Ministro de Estado

da Educação pela AGU, na ação judicial em epígrafe, nos termos da Lei n° 9.028/95.

Brasília, 17 de maio de 2019.

(assinado eletronicamente)

CARLOS ALBERTO VALENTIM DOS SANTOS

Procurador Federal

Coordenador-Geral para Assuntos Estratégicos.

https://sapiens.agu.gov.br/documento/264519538 11/12
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27/05/2019 https://sapiens.agu.gov.br/documento/264519538

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO VALENTIM DOS SANTOS, de acordo com os normativos legais

aplicáveis A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 264519538 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CARLOS ALBERTO VALENTIM DOS SANTOS. Data e Hora: 17-

05-2019 17:35. Número de Série: 17375299. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

https://sapiens.agu.gov.br/documento/264519538 12/12
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20/05/2019 SEI/PR -1222882 - OFÍCIO

00692.001830/2019-21

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

Chefe de Gabinete da Subchefia para Assuntos Jurídicos

OFÍCIO NS 453/2019/GABIN/SAJ/CC/PR

Brasília, 20 de maio de 2019.

Ao Senhor

Alex Bahia Ribeiro

Chefe de Gabinete do Consultor-Geral da União

Edifício Multibrasil Corporate - AGU Sede I - Quadra 3, Lote 05/06, Sala 1200 -122 andar -

Setor de Autarquias Sul - SAS

Brasília - DF - Cep. 70070-030

Assunto: Ação Direta de Inconstitucionalidade n8 6.127.

Senhor Chefe de Gabinete,

Ao cumprimentá-lo, encaminho a Nota SAI n* 128 / 2019 / AESP/SAJ/CC/PR

(1215137), acompanhada de Mensagem assinada pelo Senhor Presidente da República

(1213356), para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

A Subchefia para Assuntos Jurídicos está à disposição para maiores

esclarecimentos.

Atenciosamente,

GABRIELLA NASCIMENTO SANTOS

Chefe de Gabinete da Subchefia para Assuntos Jurídicos da

Casa Civil da Presidência da República

Documento assinado eletronicamente por Gabriella Nascimento Santos, Chefe de Gabinete, em

on»ft imrvrlmir *w.Hlar-an nHnttm=9~«ro wíci latiTar*W rt
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20/05/2019
SEI/PR-1222882-OFICIO

20/05/2019, às 18:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 63, § ie, do

Decreto r»g 8.539. de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida infomwido o código verificador 1222882 e o

código CRC BC4AB2AE no site:
|ittps://sei-pr.presidencia.g<>v-br/sei/cQntro1adQrexternocho?

ffçan=dncumentn confeiir&id oreao aòèsso

Referenda: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo n* 00692.001830/2019-21 SEI n8 1222882

Palácio do Planalto - Anexo II - Térreo, Ala A, sala 108— Telefone: (61) 3411-2040/2053

CEP 70150-900 Brasília/DF - http://www.planalto.gov.br
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20/05/2019 SEI/PR-1215137- Nota SAJ

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CASA CIVIL

SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

Nota SAJ n« 128 / 2019 / AESP/SAJ/CC/PR

Interessado: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - A6U

Assunto: Ação Direta de Inconstitucionalidade nô 6127, em trâmite

perante o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do

Ministro Celso de Mello.

Processo : 00692.001830/2019-21

Senhor Subchefe,

I - RELATÓRIO

1. Trata-se de Açio Direta de Ineonstitucíonalidade proposta pelo Partido Democrático

Trabalhista - PDT, em face do Decreto ns 9.741/2019, responsável por alterar o Decreto n» 9.711, de 15

de fevereiro 2019, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, além de estabelecer o

cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2019.

2. Aduz que o referido decreto efetivou um bloqueio de 30% (trinta por cento) no orçamento

geral dos institutos e das universidades federais. Assim, sob o fundamento de que a medida ofendeu os

princípios da vedação ao retrocesso e da razoabilidade, além do direito fundamental à educação, defende

a inconstitucionalidade do ato ora impugnado na parte em que ele supostamente promove um corte no

percentual de 30% (trinta por cento) no orçamento geral dos institutos e das universidades federais.

3. Recebida a inicial, o Eminente Ministro Relator Celso de Mello identificou, na espécie, o

atendimento do caso aos requisitos autorizadores da instauração do procedimento abreviado contigo no

art. 12 da Lei n* 9.868/99, de modo que se determinou a intimação do Senhor Presidente da República

para que se manifeste a respeito do ato impugnado no prazo de 10 (dez) dias.

4. É o breve relatório.

II -ANÁLISE JURÍDICA

5. Conforme explicitado, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade que visa sindicar a

constitucionalidade do Decreto 9.741/2019, aduzindo o autor que este é responsável por um suposto

corte orçamentário nas Instituições Federais de Ensino Superior e dos Institutos Federais de Educação

Profissional e Tecnológica. Tenta assim impelir uma conotação política a um ato eminentemente técnico e
decorrente do atendimento dos preceitos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar

ns 101/00) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019 (Lei n§ 13.707/18).
taMftll 1/S
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20/05S019 SEI/PR-1215137- Nota SAJ

6. Nesta linha, registra-se que a análise mais acurada dos termos da exordial conduz à

inafastável conclusão de que a presente ação não atende aos pressupostos de procedíbilidade, seja pela

inadequação da via eleita, seja pela constatação da sua inépcia, na medida em que se volta

genericamente contra um ato sem nem mesmo apontar especificamente contra qual dos seus

dispositivos se insurge, circunstância que permite atribuir ao Decreto 9.741/2019 conteúdo que sequer
possui, qual seja, de ser um meio pelo qual se promove um suposto corte no orçamento das Instituições

Federais de Ensino Superior e nos Institutos Federais dè Educação Profissional e Tecnológica.

7. Assim, inicia-se a análise da presente ação com a explicitação do verdadeiro conteúdo do

decreto ora impugnado. Neste ponto, é o art. 88 da Lei de Responsabilidade Fiscal que determina que,

em ate 30 (trinta) dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá a programação

financfeira è o cronograma de execução mensal de desembolso. Trata-se de um instrumento de

planejamento orçamentário por meio do quat se explicita, mês a mês, a programação da execução do

plano contido na lei Orçamentária Anual, sendo com base neste programa que os gestores executam o

orçamento previsto. No caso presente, este diploma é representado pelo Decreto ns 9.711/2019.

8. Ocorre que, por determinação da Constituição Federal (art. 165,§38), bimestralmente é

necessário se apresentar um relatório resumido da execução orçamentária e, para além disso, prevê o

art. 9S da LRF que, com base nesse relatório, uma vez verificado, ao final de um bimestre, que a

realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal

estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público devem promover, por ato

próprio e nos montantes necessários, limitação de empenho e movimentação financeira segundo os

critérios definidos na LDO.

9. Assim, o que ocorreu, em síntese, foi que, divulgado o primeiro relatório bimestral de

avaliação de receitas e despesas primárias, constatou-se uma redução nas previsões de arrecadação ao

longo do exercício de 2019 ao mesmo tempo em que se identificou também uma pequena elevação nas

despesas primárias de execução obrigatória, de modo que estas circunstâncias impeliram o Governo

Federal ao contingendamento de uma parte dos gastos discricionários contidos na LOA em atendimento

ao preceito do art, 9» da Lei de Responsabilidade Fiscal.

10. Em termos gerais, o Relatório dè Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do l9

Bimestre de 2019[l] indicou a necessidade de contingência? no âmbito do Poder Executivo em torno de

R$ 29,6 bilhões no âmbito das despesas primárias discricionárias, cabendo especificamente no caso do

Ministério da Educação o contingenciamento de R$ 5,8 bilhões.

11. Pontua-se aqui que este contíngenciamehto não cancela e nem mesmo altera a destinação

dos recursos alocados na programação orçamentária da LOA, mas tão somente mantém esses recursos

indisponíveis, contingénciados, para, tão logo seja reestabelecida a receita prevista, ser recomposta na

mesmo proporção das reduções efetivadas (art. 9e, §lg, da LRF).

12. Eis, pois, o primeiro dos motivos que legitimam a extinção deste processo sem a resolução

do seu mérito: a inadequação da via eleita, tsso porque é entendimento consolidado do Supremo

Tribunal Federal de que a Ação Direta de Inconstitucionalidade, como ação vocacionada ao controle

jurisdicional de constituciona(idade, se presta para sindicar tão somente os atos normativos dotados de

generalidade e de abstratividade.

13. O caso, porém, do Decreto 9.741/2019, responsável por modificar a programação

orçamentária e financeira do Executivo federal, é de ato tipicamente de efeito concreto, pois possui

objeto determinado e destinatário certo, basta notar que o comando para contingenciar

temporariamente despesas discricionárias a fim de garantir o cumprimento das metas de resultado

primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais é direcionado para cada um dos

Ministérios, com seus valores já explicitados.

14. Outrossim, outro aspecto que igualmente impõe a extinção da presente ADI sem resolução

de mérito diz respeito a inépcia da exordial. Neste ponto, verifica-se o não atendimento ao disposto no

art. 32 da Lei n^ 9.868, de 10 de novembro de 1999, o qual determina que a petição inicial da Ação Direta

de Inconstitucionalidade deve indicar o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os

httn«s://sei-nr nresidennia oou hr/sei/r.ontrofe*r!r»r nhn?»ran=rfrwMim»nhi visiisliysiirtaraA r>rirw»m=an»v»
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20/05/2019 SEWR -1215137 - Nota SAJ

fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações, além do pedido com suas

especificações.

15. No caso, faltou a exordial indicar o dispositivo do ato normativo impugnado, pois, apesar

de aduzir-se que o Decreto 9.741/2019 promove um suposto corte inconstitucional no orçamento dos

institutos e das universidades federais, em momento algum se diz em que parte do ato impugnado está

contido este comando. E a razão para a parte autora não o fazer é muito simples, é que inexiste no

Decreto 9.741/2019 um comando de tal natureza.

16. Conforme já explicitado, a determinação para o contingenciamento (conceito

orçamentário que diverge de corte) não deflui de uma mera vontade política, mas sim da constatação

peto relatório bimestral de execução orçamentária que as receitas previstas na LOA podem não se

concretizar, pondo em risco assim o cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o exercício^].

17. Por outro lado, não cabe ao decreto de programação orçamentária e financeira

estabelecer sob quais despesas incidirão a limitação de empenho, o que o Decreto n» 9.741/19

estabelece são apenas os limites globais de movimentação e empenho a serem contingenciados por cada

Ministério, cabendo a cada Pasta a distribuição da limitação de empenho de acordo com as suas

prioridades setoriais.

18. Não por outro motivo o Mandado de Segurança n$ 36.460, ao tratar sobre a mesma

questão desta vez por meio de ação mandamental, foi liminarmente indeferido, mostrando-se relevante

para a solução deste caso a citação de trecho do decisum que explicitamente corrobora com o raciocínio

até aqui defendido:

"O Decreto r\s 9.711/2019, editado com fundamento no artigo 8« da Lei Complementar n»

101/2000, estabelece a programação mensal de gastos e busca compatibilizar a execução

orçamentária com as dotações constantes da Lei n« 13,808/2019, presentes os limites para as

despesas primárias, calculados na forma dos artigos 107,110, inciso II, e 111 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, de modo a evitar indisponibilidade financeira.

O Decreto ns 9.741/2019, que alterou o original, tem base no artigo 9S do mesmo diploma

complementar, considerada a possibilidade de a receita não se realizar como previsto na lei

orçamentária. Não promove o apontado corte de verbas nas Universidades, o qual está sujeito a

decisão no âmbito da pasta a que vinculadas, e não do Chefe do Executivo federal"

19. Por fim, cumpre esclarecer também que, conforme explicita o Anexo VII do Relatório de

Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 1^ Bimestre de 2019, o Mínimo Constitucional de

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino não é afetado pelo contingenciamento ora impugnado.

III-CONCLUSÃO

20. Ante toda a argumentação ora desenvolvida, entende-se pela integral improcedência dos

argumentos aduzidos na presente ação, pois, conforme explicitado, a edição do Decreto n« 9.71/19 é
apenas o resultado do atendimento de comandos legais contidos tanto na Lei de Responsabilidade Fiscal

(Lei Complementar ne 101/00) quando na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019 (Lei n§

13.707/18), inexistindo o conteúdo ao qual aduz o autor.

21. São essas as considerações que submetemos ao conhecimento da Consultoria-Geral da

União e da Secretaria-Geral de Contencioso.
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20/05/2019 SEI/PR-1215137-Nota SAJ

Brasília, 16 de maio de 2019.

VÍTOR CARVALHO CURVINA COSTA DE ARAÚJO

Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República

0E ACORDO.

HUMBERTO FERNANDES DE MOURA

Assessor Especial da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República

JORGE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FRANCISCO

Subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República

[1] Disponível em: hl^://www,economia.goviw/c^1iat^

boletins/relatorios-de-avalíacao-fiscal/20 i 9/reÍatorioJbimestràl _1 2019_red.pdf

[2] A propósito, o art. 5o, III, da Lei n° 10.028/00, é categórico ao afirmar que constitui infração

administrativa contra as leis de finanças pfifeücàs deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e

movimentação financeira, nos caos e condições estabelecidos em lei

Documento assinado eletronicamente por Vitor Carvalho Curvina Costa de Araújo, Assistente (DAS

102.2}, em 16/05/2019, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6«, §

l9, do Decreto né 8.539. de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Humberto Fernandes de Moura, Assessor Especial, em

16/05/2019, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 62, § 18, do

Decreto nS 8.539. de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jorge Antônio de Oliveira Francisco, Subchefe, em

20/05/2019, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6», § 19, do

Decreto n^ 8.539. de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador 1215137 eo

código CRC CCBW8AF no site:

https://sd-ftr.preffuiéncia.gov.br/seí/eoíitroladorjsxtgfno.php?

âcao=dqteumetttn conferir&id oreao acesso extemo=0

Referenda: Processo n« 00692.001830/2019-21 SE! nS 1215137
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Criado por vítorccca, versão 4 por vitorccca em 16/05/2019 10:25:31.
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27/05/2019 https://sapiens.agu.gov.br/documento/265230772

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

CONSULTORIA JURÍDICA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E INTERNACIONAIS

PARECER n. 00403/2019/PFF/CGJOE/CONJUR-MP/CGU/AGU

NUP: 00745.001898/2019-48 (REF. 00692.001830/2019-21)

INTERESSADOS: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

ASSUNTOS: ADI 6127

EMENTA: I - Natureza jurídica do orçamento. II - Esclarecimentos sobre a execução

orçamentária. III - Distinção entre execução orçamentária e financeira. IV - Tratamento

dispensado às despesas discricionárias e obrigatórias. V - Contingenciamento não se confunde

com anulação da despesa; VI - Da regularidade dos contingenciamentos feitos à luz do Decreto n.°

9.711, de 15 de fevereiro de 2019. VII - Pela constitucionalidade do Decreto n.° 9.741/2019, que

alterou o Decreto n.° 9.711, de 15 de fevereiro de 2019.

1. RELATÓRIO

1. A Secretaria-Geral de Contencioso, por intermédio do Ofício n. 00013/2019/DAE/SGCT/AGU, solicita

desta Consultoria Jurídica manifestação sobre os argumentos aduzidos pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, nos

autos da Ação Direta de Inconstirucionalidade n° 6.127, que questiona o Decreto n.° 9.741, de 29 de março de 2019, por,

supostamente, ter promovido o corte do percentual de 30 % (trinta por cento) no orçamento geral dos institutos e

universidades federais.

2. É o breve relatório.

2. ANÁLISE JURÍDICA

2.1 Natureza jurídica do orçamento: lei em sentido formal meramente autorizativa.

3. De acordo com o entendimento doutrinário majoritário, o orçamento é uma lei meramente formal, que

apenas prevê receitas públicas e autoriza despesas, vale dizer, o orçamento não cria direitos subjetivos, não gera gastos,

mas apenas os autoriza. Por essa razão, recebe a denominação de autorizativo.

4. Sobre a questão, convém reproduzir as lições de Aliomar Baleeiro^ :

Destarte, não criam direito subjetivo em favor das pessoas ou instituições as quais viriam a

beneficiar: uma instituição de caridade, por exemplo, não terá ação em juízo para reclamar do

Tesouro uma auxílio pecuniário autorizado no orçamento, mas que não foi objeto de concessão em

lei. Fica ao discricionarismo administrativo do Presidente da República ou do Ministro do Estado

ordenar ou não a efetivação do pagamento.

5. No mesmo sentido, é o entendimento de Ricardo Lobo Torres'-' :

A Constituição Orçamentária, da mesma forma que o Direito Orçamentário, é meramente

processual. O Orçamento, balizado pelas normas constitucionais e complementares, prevê a

receita e autoriza a despesa, mas não dirige a ação administrativa nem garante resultados

econômicos efetivos ao ser executado pela Administração.

https://sapiens.agu.gov.br/documento/265230772 1/13

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
53

.4
32

.5
39

-4
6 

AD
I 6

12
7

Em
: 2

8/
05

/2
01

9 
- 1

8:
51

:3
1



27/05/2019 https://sapiens.agu.gov.br/documento/265230772

6. A título histórico, registre-se que o Supremo tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários

34.581-DFG e 75.908-PR, já assinalou que a previsão de despesa, em lei orçamentária, não gera direito subjetivo a ser

assegurado por via judicial.

7. Como se pode observar, o orçamento não impõe ao Poder Executivo a realização da despesa, mas apenas

o autoriza a realizá-la. Ademais, não se pode perder de vista que a Emenda Constitucional n° 86, de 17 de março de 2015,

alterou os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal, a fim de tornar obrigatória a execução da programação

orçamentária afeta às emendas individuais. Assim como ela, existem outras propostas tramitando, como é o caso da PEC

34/2019, com objetivos similares, ou seja, de tornar a execução de determinadas despesas obrigatórias. Evidentemente,

que o referido processo legislativo se desenha dessa forma, porquanto o próprio constituinte derivado reconhece a

natureza meramente autorizativa do orçamento.

8. Contudo, a natureza autorizativa do orçamento não induz a conclusão de que tudo que esteja no

orçamento seja, igualmente, autorizativo. Isso porque existem despesas que estão ali previstas que devem ser

obrigatoriamente executadas, tornando-se portanto, nesse aspecto impositivo. Todavia, como muito bem aponta Harrison

Leite'-'essa imposição do seu cumprimento não surgiu por força da norma orçamentária, mas, sim, das normas pré-

orçamentárias que vinculam o Executivo ao seu cumprimento.

9. Resta, portanto, muito claro que a Constituição Federal (art. 165, III, §§§ 5o, 6o e 8o) conferiu ao

orçamento a natureza meramente autorizativa, incapaz, pois, de criar direitos subjetivos aos seus destinatários.

2.2 Do princípio do equilíbrio orçamentário.

10. Um dos princípios que norteiam o direito financeiro é o do equilíbrio orçamentário, segundo o qual as

despesas não serão superiores à previsão de receitas, devendo o total de receita nominal ser igual ao total de despesa

nominal. Em outras palavras, a administração pública não pode absorver da sociedade mais do que necessário para o

financiamento das atividades a seu cargo, condicionando-se a realização de dispêndios à capacidade efetiva de obtenção

dos ingressos capazes de financiá-los.

11. O referido princípio guarda assento no art. 167, II, da Constituição Federal, bem como no art. 4, I, alínea

"a", da Lei Complementar n.° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que assim dispõem, respectivamente:

Constituição Federal:

Art. 167. São vedados:

II - a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos

orçamentários ou adicionais;

Lei de Responsabilidade Fiscal:

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

I - disporá também sobre:

equilíbrio entre receitas e despesas;

12. Em decorrência disso, não é difícil perceber que, diante de um cenário de grave crise fiscal, não resta à

Administração outra saída senão a adoção de todas as medidas legais necessárias para garantia da higidez das contas

públicas, consoante restará demonstrado a seguir.

2.3 Execução orçamentária: breves esclarecimentos.

13. À guisa de elucidação, convém tecer breves comentários sobre as regras que orientam a execução

orçamentária, matéria que foi objeto de alteração pelo Decreto n." 9.711, de 15.02.2019. De início, deve-se destacar que

meta de superávit financeiro é prevista no § Io do art. Io da Lei Complementar n.° 101/2000, nos seguintes termos:

Art. Io Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a

responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.

§ Io A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se

previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o
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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. (Destacou-se)

14. Em atenção à referida exigência, a lei de diretrizes orçamentárias fixa a meta de superávit financeiro para

o exercício correspondente. No caso em análise, a Lei n.° 13.707, de 14 de agosto de 2018 - LDO 2019, em seu art.

2o[-], estabeleceu a meta de déficit primário no valor de R$ 132.000.000.000,00 (cento e trinta e dois bilhões).

15. Paralelamente a isso, sobreleva anotar que é atribuição da lei orçamentária anual, nos termos do disposto

"" § 8o do art. 165 da Constituição Federal, a fixação da despesa e a previsão de receita.no

16. Ato contínuo à publicação da lei orçamentária anual, o Poder Executivo, com fundamento nas projeções

nela presentes, publica o decreto que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira para o exercício, bem como

estabelece o cronograma mensal de desembolso para os seus órgãos e entidades.

17. Percebe-se, pois, que, em relação às receitas, diferentemente do que se sucede com as despesas públicas,

há uma previsão, que, como trivialmente sabido, varia de acordo com o contexto econômico. Nessa linha, não é preciso

ser um perito na matéria, para concluir que, num período de crise econômica, como a que se vivência, a arrecadação

projetada não se confirma, frustrando as estimativas originalmente apresentadas.

18. A fim de evitar que as metas inicialmente estabelecidas não sejam alcançadas, o caput do art. 9° da Lei de

Responsabilidade Fiscal autoriza o Poder Executivo a realizar a limitação de empenho e movimentação financeira,

segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. A propósito, assinale-se que milita em favor das leis e

dos demais atos normativos do Poder Público o princípio da presunção iuris tantum de constitucionalidade, que pode ser

elidida ou convertida em presunção absoluta de validade, em razão da declaração de inconstitucionalidade ou

constitucionalidade, respectivamente, no exercício do controle difuso e concentrado. Por força desse princípio, a atividade

interpretativa deve ter como norte a preservação da constitucionalidade da norma impugnada, somente declarando-a

inconstitucional quando verificar ser evidente a sua incompatibilidade com a Constituição^-l

19. Essa norma, ao contrário de outras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, como é o caso do § 3o do

próprio art. 9o, que teve a sua validade afastada liminarmente^, que permite ao Poder Executivo a realizar as
limitações de empenho e movimentação financeira no orçamento das demais funções de Poder, sequer chegou a ter a sua

constitucionalidade questionada.

20. Como se vê, a execução orçamentária se desenha, em apertada síntese, da seguinte forma: a lei

orçamentária anual, que fixa as despesas e estima as receitas, é elaborada, com base na meta de superávit financeiro

fixada pela lei de diretrizes orçamentárias. Em seguida, em atenção aos parâmetros previamente estabelecidos pelas

referidas leis, é feita, por intermédio de decreto, a programação orçamentária e financeira, assim como o cronograma de

desembolso dos órgãos e entidades do Poder Executivo. A Lei de Responsabilidade Fiscal, por sua vez, antevendo que o

exercício financeiro não é estanque; mas, ao revés, dinâmico, autoriza o contingenciamento, quando, ao final de cada

bimestre, se verifica que a realização de receita é menor do que originalmente previsto, podendo, assim, comprometer o

cumprimento da meta de resultado ^J

21. Distinção entre execução orçamentária e financeira.

22. A título de esclarecimento, impõe-se estabelecer uma distinção entre dois conceitos essenciais para real

compreensão da questão objeto da presente análise, quais sejam: execução orçamentária e execução financeira.

23. Essa distinção ganha relevo quando as despesas em exame têm natureza discricionárias, uma vez que,

conforme restará demonstrado no item a seguir, diferentemente das obrigatórias, são passíveis de serem contingenciadas,

em razão do comando previsto no § 2o do art. 9o da Lei Complementar n.° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

24. Dito isso, registre-se que os referidos fenômenos estão umbilicalmente relacionadas e ocorrem

concomitantemente. Contudo, não se confundem. Nessa linha, havendo orçamento e não existindo recurso financeiro, não
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poderá ocorrer a despesa. Por outro lado, poderá existir recursos financeiros, mas não será possível gastá-lo, se não

houver a disponibilidade orçamentária correspondente.

25. A execução orçamentária se traduz na utilização dos créditos consignados na lei orçamentária anual. Já a

execução financeira, a seu turno, consiste na utilização dos recursos destinados à realização dos projetos e/ou atividades

atribuídas às Unidades Orçamentárias pelo Orçamento.

26. Na técnica orçamentária, faz-se a distinção entre crédito e recursos. Reserva-se a expressão crédito para

designar o lado orçamentário, significando a dotação ou autorização de gasto ou descentralização, e recursos para o

financeiro. Como se pode observar, crédito e recurso são duas faces de uma mesma moeda. Em síntese, enquanto o

crédito é orçamentário, o recurso é financeiro, representando, pois, dinheiro ou saldo de disponibilidade bancária.

27. Os processos de natureza orçamentária envolvem atividades de planejamento das despesas e estimativa

das receitas, informações usadas para construir um instrumento chamado orçamento. Já os processos de natureza fiscal se

associam mais à rotina de execução do orçamento previsto, em uma combinação de acompanhamento das receitas

arrecadadas, comparando o estimado e o realizado, e limitação das despesas a serem pagas, zelando pela meta fiscal.

28. Este circuito é operacionalizado por meio de uma variedade de instrumentos, como as propostas, os

pleitos, os Relatórios Bimestrais de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, os decretos de contingenciamento, os

decretos de crédito e muitos outros.

29. Consoante afirmado em linhas anteriores, o orçamento é o instrumento que planeja as despesas e estima

as receitas do governo no período de um ano. É importante perceber que este é um instrumento de planejamento, uma

espécie de elo entre a formulação das políticas públicas em geral com a execução financeira propriamente dita. Ele

também tem um caráter autorizativo, já que nenhuma despesa pode ser realizada fora dele, o que não significa que todas

as despesas planejadas serão realizadas.

30. Dito de outro modo, a execução orçamentária consiste na realização das despesas públicas previstas na lei

orçamentária anual. Contudo, para utilização dos recursos públicos correspondentes, afigura-se imprescindível que esse

gasto tenha sido legal e seguido os três estágios de execução das despesas previstos na Lei n.° 4.320/64: empenho,

liquidação e pagamento.

31. O art. 34 da Lei n.° 4.320/64 preceitua que o exercício financeiro coincide com o ano civil, e o art. 35 da

referida Lei dispõe que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente

empenhadas. Trata-se do regime de caixa para receita e de competência para despesa.

32. Nesse contexto, a lei orçamentária anual é elaborada de forma a tentar compatibilizar as dotações

orçamentárias autorizadas com as receitas estimadas de forma a atingir uma determinada meta fiscal. Este procedimento é

complexo, dado a diferença existente entre a dotação orçada para um determinado ano, no conceito de competência, e a

real execução financeira desta mesma dotação, conceito de caixa, que é o utilizado para aferição da meta fiscal. Tal

distinção é compatibilizada na LOA em um Quadro Orçamentário Consolidado intitulado "Demonstrativo dos Resultados

Primário e Nominal do Governo Federal" que faz um ajuste do regime de caixa com o regime orçamentário por

competência.

33. Sucede, todavia, que a entrada das receitas nos cofres públicos nem sempre coincide, no tempo, com as

necessidades de realização de despesas públicas, porquanto a arrecadação de tributos e outras receitas não se concentra

apenas no início do exercício financeiro, mas está distribuída ao longo de todo o ano civil.

34. Não é por outra razão que existe um conjunto de atividades objetivando ajustar o ritmo da execução do

orçamento ao fluxo provável de entrada de recursos financeiros para assegurar a realização dos programas anuais de

trabalho e, por conseguinte, impedir eventuais insuficiências de tesouraria. Esse procedimento denomina-se programação

financeira.

35. Nessa linha, o art. 8o da Lei Complementar n.° 101/2000, impõe ao Poder Executivo a tarefa de

discriminar, até trinta dias após a publicação da lei orçamentária anual, a programação financeira e o cronograma de

execução mensal de desembolso. Trata-se do decreto que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e

estabelece cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício, veja-se:
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Art. 8- Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de

diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4-, o Poder

Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de

desembolso.

36. Mais à frente, a fim de evitar que as metas inicialmente estabelecidas não sejam alcançadas, o art. 9o da

Lei de Responsabilidade Fiscal autoriza o Poder Executivo a realizar a limitação de empenho e movimentação financeira,

segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. Como se vê, o decreto de limitação de empenho foi eleito

pela Lei de Responsabilidade Fiscal como o instrumento apto a garantir o cumprimento da meta.

37. No tocante à meta de déficit primário prevista no art. 2o da Lei n.° 13.707, de 14 de agosto de 2018 -

LDO 2019, é importante ressaltar que ela tem natureza financeira, e não orçamentária. Ou seja, é apurada não de acordo

com as rubricas constantes da lei orçamentária anual, mas sim no efetivo ingresso de recursos nos cofres públicos.

38. Ademais, a meta é definida na LDO em termos de resultado primário, o que significa que ela exclui de

sua apuração as receitas e despesas financeiras, como os encargos da dívida pública.

2.4 Despesas discricionárias e despesas obrigatórias.

39. Afigura-se, igualmente, imprescindível distinguir duas modalidades de despesas: as discricionárias e as

obrigatórias. Isso porque a execução financeira dessas despesas segue regras diferentes. Logo, conforme explanado no

capítulo anterior, seu impacto na obtenção da meta de resultado primário não se dá da mesma forma, razão pela qual é

necessário abordá-las separadamente.

2.5 Despesas discricionárias.

40. A característica mais importante das despesas discricionárias reside no fato de elas poderem ser objeto de

contingenciamento, diferentemente do que ocorre com as despesas obrigatórias, que serão abordadas mais adiante. É o
que se extrai da leitura dos comandos previstos no § 2o e no caput do art. 9o da Lei Complementar n.° 101/2000, veja-se:

Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o

cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas

Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes

necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira,

segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais

do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei

de diretrizes orçamentárias. (Destacou-se)

41. Da leitura da referida norma, infere-se que, quando o desempenho da realização da receita for abaixo do

esperado, de modo a comprometer o atingimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de

Metas Fiscais, caberá ao Poder Executivo promover, no âmbito de suas atribuições, a limitação de empenho e

movimentação financeira das despesas discricionárias.

42. Assim sendo, verifica-se que o importante para auxiliar o acompanhamento do cumprimento das metas

fiscais estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias é a natureza das despesas correspondentes aos créditos adicionais,

porquanto sendo ela discricionária, revela-se plenamente possível o seu contingenciamento.

2.6 Despesas obrigatórias.

43. Cumpre, agora, examinar a questão afeta às despesas de execução obrigatória. Como se extrai de sua

própria denominação, a margem de atuação da administração em relação a tais despesas é mais restrita, haja vista que se

trata de execução compulsória.

https://sapiens.agu.gov.br/documento/265230772 5/13

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
53

.4
32

.5
39

-4
6 

AD
I 6

12
7

Em
: 2

8/
05

/2
01

9 
- 1

8:
51

:3
1



27/05/2019 https://sapiens.agu.gov.br/documento/265230772

44. Não poderia ser de outra forma, já que a Administração não tem governança sobre tais despesas, as quais

decorrem de obrigações legais e constitucionais do Poder Público. Seu inadimplemento implicaria descumprir a

legislação, o que não se afigura plausível.

45. Como visto, porém, não é necessário chegar a tanto, eis que a abertura de crédito suplementar para fazer

frente a uma despesa obrigatória não impacta a meta de resultado primário, aferida anualmente, pois será necessariamente

considerada no relatório bimestral, o que conduzirá ao contingenciamento de despesas discricionárias suficientes para que

se garanta o atingimento daquela meta.

2.7 Contingenciamento não se traduz em anulação de despesa

46. Não se deve confundir os conceitos de contingenciamento com o de anulação de despesa. O primeiro se

revela um importante instrumento previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como na Lei de Diretrizes

Orçamentárias, com vistas a atingir a meta de superávit financeiro. Consiste no retardamento ou inexecução de parte da

programação de despesa prevista na lei orçamentária anual em razão da insuficiência de receitas.

47. Nada impede, entretanto, que a despesa correspondente seja totalmente executada, desde que haja uma

melhora no desempenho das contas públicas, o que ensejará o restabelecimento dos limites de empenho e movimentação

financeira. É o que se extrai da leitura do disposto no §1° do art. 9o da Lei Complementar n.° 101/2000, bem como no § 5o

do art. 59 da Lei n.° 13.707/2018 - LDO, respectivamente:

.LRF:

Art. 92 Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o

cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas

Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes

necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira,

segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1^ No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das

dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

.LDO:

Art. 59. Se for necessário efetuar a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata

o art. 9" da Lei de Responsabilidade Fisca 1. o Poder Executivo apurará o montante necessário e

informará a cada órgão orçamentário dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público

da União e à Defensoria Pública da União, até o vigésimo segundo dia após o encerramento do

bimestre, observado o disposto no § 3o.

§ 5o O restabelecimento dos limites de empenho e movimentação financeira poderá ser efetuado a

qualquer tempo, devendo o relatório a que se refere o § 3o ser divulgado em sítio eletrônico e

encaminhado ao Congresso Nacional e aos órgãos referidos no caput.

48. Como se pode observar, o contingenciamento se traduz em mecanismo regular de gestão orçamentário-

financeira. Ele não implica necessariamente em "cortes" nas dotações orçamentárias dos órgãos c unidades envolvidos,

mas apenas na limitação temporária de execução global de despesas, limitação essa necessária para garantir que o

equilíbrio dinâmico entre receitas e despesas seja suficiente para cumprir as metas ficais fixadas na LDO.

49. Não obstante o Poder Executivo possua uma margem considerável de discricionariedade para alocar essas

limitações de acordo com as prioridades na execução de determinadas políticas públicas, o contingenciamento. em si, não

constitui uma faculdade do Poder Executivo, mas sim uma obrigação. Se na avaliação bimestral de receitas e despesas

restar demonstrado que os projeções de arrecadação poderão não ser suficientes para garantir o cumprimento das metas

fiscais, o Poder Executivo possui a obrigação legal (art. 9 da LRF) de promover as limitações de empenho e

movimentação financeira que sejam necessárias para possibilitar o cumprimento das metas fiscais. Trata-se de obrigação

que constitui corolário do próprio princípio da responsabilidade na gestão fiscal, princípio esse que, de acordo com o art.

1, § 1, da LRF: "pressupõe 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".
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50. Já a anulação de despesa, por sua vez, implica, necessariamente, em sua extinção. Apresenta-se inclusive

com uma das fontes de abertura de créditos suplementares e especiais, consoante se verifica da leitura do inciso III, do §

Io do art. 43 da Lei n.° 4.320/64, veja-se:

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos

disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposiçãojustificativa.

§ Io Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos

adicionais, autorizados em Lei;

51. Feitos esses esclarecimentos, registre-se que as despesas referentes ao orçamento do Ministério da

Educação foram contingenciadas, e não anuladas. Assim sendo, acaso ocorra uma recuperação da economia nos próximos

meses com reflexos no ingresso de receitas públicas, nada impede que as referidas dotações orçamentárias retornem à sua

plena execução.

2.8 Autonomia de gestão"financeira" não se confunde com soberania.

52. A Constituição Federal, em seu art. 207, assegura às universidades autonomia de gestão financeira. Esta,

contudo, não se confunde com o conceito de soberania. Enquanto a primeira se traduz numa margem de liberdade de

atuação dentro dos limites legais, a segunda é um atributo que se confere ao poder do estado, por ser ilimitado. Ou seja, as

universidades têm autonomia de gestão financeira, e não soberania. Em outras palavras, a autonomia financeira não pode

ser interpretada como uma garantia ampla e irrestrita, em que tudo possa ser feito. Cuida-se de uma garantia que deve ser

exercida dentro das regras previamente estabelecidas (Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei n.°

4.320/64 e Lei de Diretrizes Orçamentárias).

53. Por outro lado, não se pode esquecer, como muito bem assinala o doutrinador Kiyoshi Harada'-' , que a
matéria em exame é objeto do pouco conhecido Direito Financeiro, cujas normas, essencialmente, são voltadas para a

proteção do interesse público, a saber, como obter e administrar as receitas públicas e principalmente como, quando e

onde gastar o dinheiro público.

54. Autonomia financeira, por sua vez, como bem aponta o aludido jurista, não se confunde com autonomia

financeira propriamente dita, como muitos pensam. Esta última detém tão-somente a entidade política, dotada do poder de

realizar as receitas públicas, originárias, derivadas, ou creditícias.

55. Não é por outra razão que a Constitucional Federal , nos §§ Io e 4o do seu art. 99, permite ao Poder

Executivo a realização de ajustes na proposta orçamentária do Poder Judiciário, acaso ela seja elaborada em

desconformidade com os limites previstos na lei de diretrizes orçamentárias correspondentes. Ora, se o constituinte

conferiu essa prerrogativa ao Poder Executivo em relação às demais funções de Poder, quiçá em relação aos demais

órgãos e entidades que integram a sua estrutura.

56. Trata-se de uma decorrência lógica da sistemática preconizada pelo texto constitucional, em relação à

matéria orçamentária. Explica-se: ora, se é o Chefe do Poder Executivo que tem a iniciativa privativa de enviar ao

Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária anual, nos termos do art. 165, III, da Constituição Federal; se o direito

financeiro é orientado pelo princípio do equilíbrio orçamentário, de acordo com o disposto no art. 167, II, da Constituição

Federal; se a autonomia de gestão financeira das Universidades não se confunde com a autonomia financeira

propriamente dita, que é exclusiva da União e demais entes federativos; nada mais razoável que o Poder Executivo, na

eventualidade de uma grave crise fiscal, como a que ora se vivência, promova os ajustes necessários, a fim de manter a

higidez das contas públicas.

57. Em suma, a expressão autonomia de gestão financeira presente no caput do art. 207 da Constituição

Federal se traduz em autonomia orçamentária, que permite às universidades a terem dotações próprias, não se confundido,

pois, com a autonomia financeira propriamente dita, que é privativa dos entes federativos.

58. Por derradeiro, em reforço à tese até aqui desenvolvida, sobreleva anotar que todos os recursos

financeiros devem permanecer no Tesouro Nacional, por força do princípio de unidade de tesouraria, previsto no art. 56

da Lei n.° 4.320/1964, segundo o qual não é possível haver fragmentação para criação de caixas especiais. A Constituição
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Federal de 1988 recepcionou a regra da unidade de tesouraria e determinou, em seu art. 164, § 3o, que as disponibilidades

de caixa da União devem ser depositados no Banco Central.

59. Afigura-se, pois, patente que a autonomia de gestão financeira conferida às universidades não significa

independência financeira propriamente dita. Logo, em nome da autonomia, não podem referidas entidades ficarem imune

às medidas de contingenciamento, colocando, portanto, em risco o equilíbrio das contas públicas.

2.9 O Decreto n." 9.711. de 15 de fevereiro de 2019 e as alterações promovidas pelo Decreto n.° 9.741. de

29 de marco de 2019.

60. De tudo que foi até aqui exposto, é possível compreender o contexto jurídico em que foi elaborado o

Decreto n.° 9.711, de 15 de fevereiro de 2019. Nessa linha, elaborou-se, com fundamento no disposto no art. 9o da Lei de

Responsabilidade Fiscal e arts. da LDO, o decreto de contingenciamento, cuja motivação, diferentemente do que alega o

impetrante, se desenha de forma muito clara: grave crise econômica, desempenho das contas públicas abaixo das

projeções inicialmente realizadas e a necessidade de se garantir a manutenção dos investimentos prioritários, a

competitividade da economia nacional esperada e a redução das desigualdades sociais.

61. Ato contínuo, após o término do primeiro bimestre do corrente ano, procedeu-se à reavaliação das

receitas primárias e das despesas primárias obrigatórias constantes da Lei n.° 13.808, de 15 de janeiro de 2019 - LOA

2019, oportunidade em que restou constatado a necessidade de promover a limitação de empenho e movimentação

financeira das despesas primárias discricionárias, uma vez que a reestimativa de receita ficou aquém do previsto

originalmente, enquanto o das despesas primárias obrigatórias acima das estimativas iniciais. Em razão disso, foi editado

o Decreto n.° 9.741, de 29 de março de 2019, a fim de promover alterações necessárias no Decreto n.° 9.7111/2019. A

propósito, convém reproduzir trechos da Exposição de Motivos do referido Decreto que, diferentemente do que alegam os

autores, traduzem de forma muito nítida a real motivação do contingenciamento:

3. Nesse sentido, encerrado o primeiro bimestre de 2019, procedeu-se à reavaliação das

receitas primárias e das despesas primárias obrigatórias constantes da Lei n- 13.808, de 15 de

janeiro de 2019, Lei Orçamentária de 2019, LOA-2019, com base na realização das referidas

receitas e despesas, em sua maioria, até o mês de fevereiro do corrente exercício, e em parâmetros

macroeconômicos atualizados.

4. Nessa reavaliação, a reestimativa da receita, líquida de transferências, demonstrou que a

previsão atual para este ano é inferior ao valor estimado na LOA-2019, em cerca de RS 26.181,6

milhões.

5. Por outro lado, a reavaliação das despesas primárias obrigatórias evidenciou um acréscimo

em seu total, no montante de R$ 3.610,9 milhões, devido, principalmente, ao aumento nas

despesas obrigatórias com controle de fluxo, em virtude da inclusão do pagamento de 13o salário

aos beneficiários do Bolsa Família; e com pessoal e encargos sociais, tendo em vista a

recomposição do corte realizado pelo Congresso Nacional durante a tramitação do Projeto de Lei

Orçamentária de 2019 e a elevação do teto da remuneração do serviço público, a partir de 1- de

janeiro de 2019, de acordo com a Lei n2 13.752, de 26 de novembro de 2018, combinada com a

Portaria Conjunta n- 2, de 29 de novembro de 2018, do Presidente do Supremo Tribunal Federal

e do Conselho Nacional de Justiça; do Presidente dos Tribunais Superiores, do Conselho da

Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça do Distrito

Federal e dos Territórios.

6. Pela combinação dos fatores acima mencionados, há necessidade de se proceder, neste

momento, à limitação de empenho e movimentação financeira das despesas primárias

discricionárias para fins de cumprimento da meta de resultado primário do Governo Central

prevista na LDO-2019, no montante de R$ 29.782,5 milhões, equivalentes a 21,63% das aludidas

despesas, conforme demonstrado no Relatório de que trata o § 3- do art. 59 da LDO-2019,

encaminhado ao Congresso Nacional por intermédio da Mensagem n2 95, de 21 de março de

2019.
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7. Dessa forma, a limitação de empenho e de movimentação financeira que cabe ao Poder

Executivo, aos órgãos orçamentários dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público

da União - MPU e à Defensoria Pública da União - DPU é da ordem de R$ 29.582,8 milhões, R$

5,2 milhões, R$ 186,8 milhões, R$ 7,7 milhões e R$ 0,0 milhão, respectivamente.

8. Destaque-se que, do montante da limitação de movimentação e empenho e de pagamento

do Poder Executivo, R$ 1.981.284.224,00 (um bilhão, novecentos e oitenta e um milhões,

duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais) referem-se às emendas individuais

e R$ 990.647.529,00 (novecentos e noventa milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, quinhentos

e vinte e nove reais) às emendas de bancada estadual de execução obrigatória, em consonância

com as autorizações constantes do § 17 do art. 166 da Constituição e do § 32 do art. 62 da LDO-

2019, equivalentes a 21,63% (vinte e um inteiros e sessenta e três centésimos por cento) do

montante das respectivas emendas, uma vez que esse foi o percentual da limitação global das

despesas primárias discricionárias sujeitas a essa limitação.

9. Adicionalmente, também já foi detectada a necessidade de atendimento de despesas

primárias discricionárias não previstas na LOA-2019 ou insuficientemente dotadas, o que exigirá

o remanejamento de dotações de outras despesas primárias discricionárias constantes dessa Lei,

em face do teto vigente para as despesas primárias.

10. Assim, o orçamento deverá sofrer readequações, via edição de créditos adicionais, a serem

oportunamente abertos ou propostos, conforme o caso, pelo Poder Executivo, de forma a dar

continuidade à observância do limite estabelecido no art. 107 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias - ADCT, incluído pela Emenda Constitucional n- 95, de 15 de

dezembro de 2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal.

11. Diante dos fatos narrados nos parágrafos precedentes, e considerando que o § 5- do art.

107 do ADCT estabelece que é vedada a abertura de crédito suplementar ou especial que amplie o

limite individualizado de despesas primárias de cada Poder ou órgão relacionado no caput desse

artigo, sujeitas a esses limites, sugere-se redução da possibilidade de empenho das dotações de

despesas primárias do Poder Executivo, constantes da LOA-2019, para posterior utilização no

atendimento das despesas cuja suplementação se mostra necessária.

12. Nesse sentido, propõe-se a inclusão, mediante alteração do inciso I do art. %- do Decreto

n- 9.711, de 2019, de autorização para ampliação dos limites de movimentação e empenho, e de

pagamento, nos valores de R$ 5.372.700.000,00 (cinco bilhões, trezentos e setenta e dois milhões

e setecentos mil reais) e de RS 8.355.045.000,00 (oito bilhões, trezentos e cinqüenta e cinco

milhões, quarenta e cinco mil reais), respectivamente.

13. Ressalte-se que a continuidade da mesma cautela adotada quando da edição do

mencionado Decreto n- 9.711, de 2019, é fundamental para sinalização, aos agentes econômicos,

do comprometimento do Governo Federal na manutenção de uma política fiscal consistente que

garanta a sustentabilidade da dívida pública no longo prazo.

62. Transcreve-se, igualmente, as considerações feitas pela Secretaria de Orçamento Federal, por meio da

Nota Técnica SEI n° 4/2019/COMEC/CGASO/DEPES/SOF/FAZENDA-ME, segundo as quais o contingenciamento,

como não poderia deixar de ser, foi utilizado de forma adequada e devidamente motivado, veja-se:

4. O art. 9o da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal

(LRF), determina a promoção de limitação de empenho se, ao final de um bimestre, a realização

da receita não comporte o cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o exercício:

Art. 9" Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o

cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas

Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes

necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira,

segundo os critériosfixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
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§ Io No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das

dotações cujos empenhasforam limitados dar-se-á deforma proporcional às reduções efetivadas.

§ 2" Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e

legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas

pela lei de diretrizes orçamentárias.

5. Dessa maneira, quando os Relatórios Bimestrais de Avaliação das Receitas e Despesas

Primárias apontam a necessidade de contingenciamento global, a Junta de Execução Orçamentária

(JEO), instituída pelo Decreto n° 9.169, de 16 de outubro de 2017, valida a distribuição dessa

contenção entre os órgãos do Poder Executivo. Os limites de empenho propostos pela JEO são

publicados nos Decretos de Programação Orçamentária e Financeira. Caso a situação econômica

que conduziu ao cenário de restrição seja revertida, os limites de empenho contidos serão

ampliados.

6. Isto posto, foi realizada a avaliação do Io Bimestre de 2019, quando foram reavaliadas as

estimativas de receitas e despesas primárias do Governo Federal, observando a arrecadação das

receitas e a realização das despesas, bem como os parâmetros macroeconômicos atualizados. Em

atendimento ao §3° do art. 59 da Lei n° 13.707, de 14 de agosto de 2018 - Lei de Diretrizes

Orçamentárias para 2019 (LDO-2019), encaminhou-se ao Congresso Nacional o Relatório de

Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do Io Bimestre de 2019 com as memórias de cálculo e

justificativas das alterações indicadas nas receitas e despesas primárias. Com base nesse Relatório

verificou-se a necessidade de contingenciar R$ 29,6 bilhões no âmbito das despesas primárias

discricionárias do Poder Executivo, cabendo ao Ministério da Educação (MEC), em decisão

validada pela JEO e implementada por meio do Decreto n° 9.741, de 29 de março de 2019, o

contingenciamento de R$ 5,8 bilhões referentes aos limites de empenho de tais despesas.

7. O Decreto nu 9.711, de 15 de fevereiro de 2019, por sua vez, que dispõe sobre a programação

orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo

federal para o exercício de 2019, determina, no § T do art. Io, que "as dotações orçamentárias que

excederem os limites de movimentação e de empenho disponibilizados na forma deste Decreto e

nas suas alterações" deverão ser bloqueadas no Siafi - Sistema Integrado de Administração

Financeira. Cabe esclarecer que esse bloqueio não cancela ou altera a destinação dos recursos

alocados na programação orçamentária autorizada da Lei Orçamentária Anual (LOA), tão

somente os mantêm indisponíveis para a execução, podendo ser revertidos caso haja

recomposição dos limites de movimentação e empenho, nos termos do §1°, art. 9o da LRF.

8. No que tange aos critérios para a distribuição dos limites de empenho e conseqüente realização

dos bloqueios nas unidades sujeitas a contingenciamento, importa esclarecer que é de

responsabilidade de cada órgão do Poder Executivo a distribuição dos referidos limites, no Siafi,

para cada uma de suas unidades orçamentárias vinculadas, no caso as Instituições Federais de

Ensino Superior e os Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, de acordo com

as suas prioridades setoriais. O Decreto que dispõe sobre a programação orçamentária e

financeira, de que trata o art. 58 da LDO-2019, apenas estabelece os limites de movimentação e

empenho a serem disponibilizados por órgão, calculados de forma global de modo a cumprir o

disposto na LRF.

9. O Decreto n° 9.741, de 2019, que altera o supracitado decreto de programação orçamentária e

financeira e cujo autor da ADIN n° 6.127 propõe impugnar, possui a validação prevista no § 2o do

art. 59 da LDO-2019:

§ 2o Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Público da União e a Defensoria

Pública da União, com base na informação a que se refere o caput, editarão ato, até o trigésimo

dia subsequente ao encerramento do respectivo bimestre, que evidencie a limitação de empenho e

a movimentação financeira.

10. Cabe ressaltar que, mesmo com o contingenciamento de R$ 5.839.6 milhões realizado no

MEC, encontra-se assegurado o cumprimento do valor mínimo constitucional a ser aplicado em

Educação, conforme determina o art. 212 da Constituição Federal, ajustado pela Emenda

Constitucional n° 95 de 2016. que instituiu o Novo Regime Fiscal. Para o exercício de 2019. o
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mínimo da Educação a ser cumprido é de R$ 52.665.2 milhões, sendo a dotação aprovada na

LOA-2019. referente às despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE). atinge

R$ 70.671.2 milhões. Tais informações constam do Anexo VII do Relatório de Avaliação de

Receitas e Despesas Primárias do Io Bimestre de 2019.

(...)

12. No que tange ao aspecto orçamentário, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal

(LRF), foi realizada a avaliação do Io Bimestre de 2019, com base na qual verificou-se a

necessidade de restringir os limites de empenho em R$ 29,6 bilhões no âmbito das despesas

primárias discricionárias do Poder Executivo, cabendo ao MEC, em deeisão validada pela JEO e

implementada por meio do Deereto n° 9.741, de 2019, o contingenciamento de R$ 5,8 bilhões de

tais despesas. É importante esclarecer que cabe aos órgãos do Poder Executivo a distribuição do

limite de empenho entre suas unidades vinculadas, de acordo com as suas prioridades setoriais. A

edição do Decreto n° 9.741, de 2019, encontra-se autorizada no § 2o do art. 59 da LDO-2019, e

sua possível impugnação enseja descumprimento da LRF e da LDO-2019, tendo como

conseqüência a prática de infração administrativa, nos termos do art. 5o inciso III, da Lei n°

10.028, de 2000. (Destacou-se)

63. Por outro lado, não de pode esquecer que a realização do contingenciamento se traduz

em atividade compulsória do Presidente da República. Como se não bastassem as normas previstas na Lei de

Responsabilidade Fiscal, bem como na Lei de Diretrizes Orçamentárias a respeito da matéria, acima reproduzidas, o

legislador, preocupado com eventual inércia do Chefe do Poder Executivo sobre a sua realização, elevou à condição de

infração administrativa a referida omissão, conforme se infere da leitura do disposto no inciso III do art. 5, da Lei n.°

10.028, de 19 de outubro de 2000, veja-se:

Art. 5- Constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas:

I - deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de

gestão fiscal, nos prazos e condições estabelecidos em lei;

II - propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não contenha as metas fiscais na forma da lei;

III - deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e movimentação financeira, nos

casos e condições estabelecidos em lei:

IV - deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da lei, a execução de medida para a

redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por Poder do

limite máximo.

§ \- A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta por cento dos vencimentos

anuais do agente que lhe der causa, sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal.

§ 2- A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que

competir a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da pessoa jurídica de direito público

envolvida. (Destacou-se)

64. Como se pode observar, diante da situação econômica c fiscal extremamente delicada pela qual passa o

País, é não apenas legítimo, mas legalmente obrigatório que o Poder Executivo promova as limitações de empenho e

movimentação financeira necessárias para garantir o cumprimento das metais fiscais fixadas na LDO. Nessa linha,

ressoa inequívoca a legalidade do Decreto n.° 9.711, de 15 de fevereiro de 2019, uma vez que observou todas as

exigências constitucionais e infraconstitucionais correlatas.

2.10 Das razões para indeferimento da liminar.

65. À luz dos argumentos acima expendidos, verifica-se a ausência da "plausibilidade jurídica" do pedido de

concessão de medida cautelar (fummus boni iuris), porquanto: primeiro, consoante restou demonstrado, o

contingenciamento não implica em anulação de dotação orçamentária que, por sua vez, poderá, acaso o desempenho

fiscal das contas públicas nos próximos meses seja favorável, ser executada até o final do exercício financeiro; e segundo,

em relação ao alegado "perigo na demora da prestação jurisdicional" {periculum in mora), tem-se aqui um efeito reverso:

o perigo está justamente na concessão da medida cautelar, e não na demora da prestação jurisdicional, uma vez que o

atendimento ao pleito do autor, o que se admite apenas por hipótese, implicará na anulação de outras despesas também
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essenciais à sociedade, sob pena de manifesta violação à meta de déficit primário previsto no art. 2o da Lei n.°

13.707/2018-LDO 2019.

66. Portanto, o indeferimento da liminar é medida que se impõe.

3. CONCLUSÃO

67. Ao término dessa exposição, torna-se possível sintetizar suas passagens mais importantes, nos seguintes

termos:

i) Conforme entendimento doutrinário majoritário, o orçamento tema natureza meramente

autorizativa;

ii) a execução orçamentária e financeira são conceitos que, embora estejam umbilicalmente

relacionados, se diferem. O decreto de limitação de empenho e movimentação financeira, bem

como a meta de superávit fixada na lei de diretrizes orçamentárias são financeiros;

iii) o referido decreto de limitação de empenho foi eleito pelo art. 9o da Lei Complementar n.°

101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal como o instrumento apto a garantir o cumprimento da

meta;

iv) a realização dessas limitações constitui uma obrigação, e não uma faculdade, do Poder

Executivo, sendo necessária para garantir o cumprimento das metas fiscais fixadas na Lei de

Diretrizes Orçamentárias;

v) contingenciamento não de confunde com anulação de despesa;

vi) da regularidade dos contingenciamentos feitos à luz do Decreto n.° 9.711, de 15 de fevereiro

de 2019.

68. Por todo o exposto, em homenagem à separação dos poderes, ao princípio do equilíbrio orçamentário, aos

arts. Io, § Io, 8o e 9o da Lei de Responsabilidade Fiscal, e aos arts. 2o, 58 e 59 da Lei n.° 13.707/2018 - LDO 2019, opina-

se pela existência de argumentos suficientes para sustentar a constitucionalidade do Decreto n.° 9.741/2019, que alterou

o Decreto n.° 9.711, de 15 de fevereiro de 2019 e a conseqüente improcedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade -

ADI 6127.

69. Em relação aos encaminhamentos, solicitamos que a Coordenação de Documentação e Informação desta

Consultoria Jurídica encaminhe este Parecer, por meio do SEI, para a consideração superior da Proeuradora-Geral

Adjunta de Consultoria Fiscal. Financeira e Societária, conforme a delegação de competência de que trata o art. 4

da PortariaPGACA/CONJURDPG/CONJURDIC/CONJUT n. 5, de 29 de março de 2019. com sugestão de envio

posterior ao Departamento de Acompanhamento Estratégico da Secretaria-Geral de Contencioso, em atenção à

recomendação presente no Ofício n.° 00013/2019/DAE/SGCT/AGU (seq. 1).

À consideração superior.

Brasília, 20 de maio de 2019.

PAULO FERNANDO FEIJÓ TORRES JÚNIOR

COORDENADOR-GERAL JURÍDICO DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E INTERNACIONAIS

ADVOGADO DA UNIÃO

Notas

1. -BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à Ciência das Finanças. Rio de Janeiro: Forense, 2004. P.442

2. - TORRES, Ricardo Lobo. O Orçamento na Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 1995. p. 2

3. -LEITE, Harrison. Manual de Direito Financeiro, Bahia: Editora JusPODIVM, 2015, p. 55.
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4. - Art. 2o A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária de 2019 e a execução da respectiva Lei

deverão ser compatíveis com a obtenção da meta de déficit primário para o setor público consolidado não

financeiro de R$ 132.000.000.000,00 (cento e trinta e dois bilhões de reais), sendo R$ 139.000.000.000,00 (cento

e trinta e nove bilhões de reais) para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e R$

3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos milhões de reais) para o Programa de Dispéndios Globais, conforme

demonstrado no Anexo de Metas Fiscais constante do Anexo IV a esta Lei.

5. -ALMEIDA, Gregório Alçada de. Manual das Ações Constitucionais. Belo Horizonte: Dei Rey Editora, 2007. p.

744

6.-ADI2238.

7. - Esses esclarecimentos preliminares são necessários para contextualizar as diversas etapas e os principais

agentes envolvidos em todo o ciclo de elaboração, execução e alteração do orçamento. Em resumo, pode-se dizer

que: (i) o Poder Legislativo aprova e acompanha a execução do orçamento; (ii) o Poder Executivo é o principal

responsável pela execução do orçamento, tendo o dever de realizar os contingenciamentos que sejam necessários

para a preservação do equilíbrio orçamentário e o cumprimento das metas fiscais; (iii) no exercício de 2019, o

Secretario Especial de Fazenda do Ministério da Economia (art. 8 do Decreto n.° 79.711/2019) possui

competência para ampliar e remanejar diretamente os limites globais de empenho e movimentação financeira

dos diversos Ministérios setoriais que compõem a administração federal; e (iv) cada Ministério setorial é

responsável pela alocação específica desses limites entre as suas unidades subordinadas (Secretarias e demais

unidades internas) e entidades vinculadas (autarquias, fundações e empresas estatais dependentes).

8. -Autonomia Orçamentária. Texto extraído do sítio: http://jus.com.br/artigos/1279/autonomia-orcamentaria

Documento assinado eletronicamente por PAULO FERNANDO FEIJO TORRES JÚNIOR, de acordo com os normativos

legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 265230772 no endereço

eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): PAULO FERNANDO FEIJO TORRES

JÚNIOR. Data e Hora: 20-05-2019 17:59. Número de Série: 17107735. Emissor: Autoridade Certificadora

SERPRORFBv5.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria Fiscal, Financeira e Societária

DESPACHO

Processo n° 00745.001898/2019-48

Aprovo o Parecer n° 00349/2019/CGC/CGJOE/CONJUR-PDG/PGFN/AGU, com amparo na Portaria

PGACA/CONJURPDG/CONJURDIC/CONJUT n° 5, de 29 de março de 2019.

Encaminhe-se à Conjur PDG para providenciar ofício, conforme sugerido no opinativo.

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

MAIRA SOUZA GOMES

Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria Fiscal, Financeira e Societária

ei!
Documento assinado eletronicamente por Maíra Souza Gomes, Procurador(a)-Geral Adjunto(a) de

Consultoria Fiscal, Financeira e Societária, em 21/05/2019, às 11:52, conforme horário oficial de

Brasília, com fundamento no art. 6?, § 1?, do Decreto n^ 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador externo.php?

acao=documento conferir&id orgao acesso externo-O, informando o código verificador 2395549 e

o código CRC E9C3409B.

Referência: Processo n° 00745.001898/2019-48. SEI nü 2395549
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Fazenda

Secretaria de Orçamento Federal

Departamento de Programas das Áreas Social e Especial

Coordenação-Geral de Acompanhamento dos Programas da Área Social

Coordenação de Acompanhamento de Programas da Educação

Nota Técnica SEI n° 4/2019/COMEC/CGASO/DEPES/SOF/FAZENDA-ME

Assunto: Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.127 - Partido Democrático Trabalhista - PDT e

Outros.

SUMARIO EXECUTIVO

1. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia (PGFN/ME)

encaminhou a esta Secretaria de Orçamento Federal (SOF) o presente processo, que trata da Ação Direta de

Inconstitucionalidade n° 6.127, com pedido de liminar, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT),

com o objetivo de impugnar o Decreto n° 9.741, de 29 de março de 2019, que dispõe sobre a programação

orçamentária e financeira do Poder Executivo federal no exercício de 2019, especificamente no que se refere

ao corte do percentual de 30% no orçamento das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Institutos

Federais de Educação Profissional e Tecnológica, para que apresente elementos suficientes a fim de subsidiar

a defesa do ato normativo impugnado.

2. O autor alega, basicamente, a inconstitucionalidade do referido corte de recursos em razão da

afronta ao direito à educação, ao princípio da vedação de retrocesso e ao princípio da razoabilidade. No

entanto, a PGFN informa que a necessidade de dados para a elaboração da defesa do ato normativo

impugnado recai, especialmente, no que se refere às razões de ordem técnica que embasaram a prática do

referido corte, sem prejuízo de outros dados que sejam essenciais para a apreciação da matéria em análise.

3. Assim, no que tange ao aspecto orçamentário, em cumprimento à Lei de Responsabilidade

Fiscal (LRF), foi realizada a avaliação do Io Bimestre de 2019, com base na qual verificou-se a necessidade

de restringir os limites de empenho em R$ 29,6 bilhões no âmbito das despesas primárias discricionárias do

Poder Executivo, cabendo ao Ministério da Educação (MEC), em decisão validada pela Junta de Execução

Orçamentária (JEO) e implementada por meio do Decreto n° 9.741, de 29 de março de 2019, o

contingenciamento de R$ 5,8 bilhões de tais despesas. É importante esclarecer que cabe aos órgãos do Poder

Executivo a distribuição do limite de empenho entre suas unidades vinculadas, de acordo com as suas

prioridades setoriais. A edição do Decreto n° 9.741, de 2019, encontra-se autorizada no § 2o do art. 59 da Lei

n° 13.707, de 14 de agosto de 2018 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, LDO-2019, e sua possível

impugnação, traria como conseqüência ao Poder Executivo o descumprimento da LRF e da LDO-

2019, tendo como conseqüência a prática de infração administrativa, nos termos do art. 5o inciso III, da Lei

n° 10.028, de 19 de outubro de 2000.

ANÁLISE

4. O art. 9o da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal

(LRF), determina a promoção de limitação de empenho se, ao final de um bimestre, a realização da receita

não comporte o cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o exercício:

Art. 9" Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não

comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no
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Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e

nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e

movimentaçãofinanceira, segundo os critériosfixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

§ Io No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das

dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções

efetivadas.

§ 2 o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e

legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as

ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.

5. Dessa maneira, quando os Relatórios Bimestrais de Avaliação das Receitas e Despesas

Primárias apontam a necessidade de contingenciamento global, a Junta de Execução Orçamentária (JEO),

instituída pelo Decreto n° 9.169, de 16 de outubro de 2017, valida a distribuição dessa contenção entre os

órgãos do Poder Executivo. Os limites de empenho propostos pela JEO são publicados nos Decretos de

Programação Orçamentária e Financeira. Caso a situação econômica que conduziu ao cenário de restrição

seja revertida, os limites de empenho contidos serão ampliados.

6. Isto posto, foi realizada a avaliação do Io Bimestre de 2019, quando foram reavaliadas as

estimativas de receitas e despesas primárias do Governo Federal, observando a arrecadação das receitas e a

realização das despesas, bem como os parâmetros macroeconômicos atualizados. Em atendimento ao §3° do

art. 59 da Lei n° 13.707, de 14 de agosto de 2018 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 (LDO-2019),

encaminhou-se ao Congresso Nacional o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do Io

Bimestre de 2019 com as memórias de cálculo e justificativas das alterações indicadas nas receitas e

despesas primárias. Com base nesse Relatório verificou-se a necessidade de contingenciar R$ 29,6 bilhões

no âmbito das despesas primárias discricionárias do Poder Executivo, cabendo ao Ministério da Educação

(MEC), em decisão validada pela JEO e implementada por meio do Decreto n° 9.741, de 29 de março de

2019, o contingenciamento de R$ 5,8 bilhões referentes aos limites de empenho de tais despesas.

7. O Decreto n° 9.711, de 15 de fevereiro de 2019, por sua vez, que dispõe sobre a programação

orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo federal para

o exercício de 2019, determina, no § 7o do art. Io, que "as dotações orçamentárias que excederem os limites

de movimentação e de empenho disponibilizados na forma deste Decreto e nas suas alterações" deverão ser

bloqueadas no Siafi - Sistema Integrado de Administração Financeira. Cabe esclarecer que esse bloqueio não

cancela ou altera a destinação dos recursos alocados na programação orçamentária autorizada da Lei

Orçamentária Anual (LOA), tão somente os mantêm indisponíveis para a execução, podendo ser revertidos

caso haja recomposição dos limites de movimentação e empenho, nos termos do §1°, art. 9o da LRF.

8. No que tange aos critérios para a distribuição dos limites de empenho e conseqüente

realização dos bloqueios nas unidades sujeitas a contingenciamento, importa esclarecer que é de

responsabilidade de cada órgão do Poder Executivo a distribuição dos referidos limites, no Siafi, para cada

uma de suas unidades orçamentárias vinculadas, no caso as Instituições Federais de Ensino Superior e os

Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, de acordo com as suas prioridades setoriais. O

Decreto que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, de que trata o art. 58 da LDO-2019,

apenas estabelece os limites de movimentação e empenho a serem disponibilizados por órgão, calculados de

forma global de modo a cumprir o disposto na LRF.

9. O Decreto n° 9.741, de 2019, que altera o supracitado decreto de programação orçamentária e

financeira e cujo autor da AD1N n° 6.127 propõe impugnar, possui a validação prevista no § 2o do art. 59 da

LDO-2019:

§ 2o Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Público da União e a

Defensoria Pública da União, com base na informação a que se refere o caput, editarão ato,

até o trigésimo dia subsequente ao encerramento do respectivo bimestre, que evidencie a

limitação de empenho e a movimentação financeira.

10. Cabe ressaltar que, mesmo com o contingenciamento de R$ 5.839,6 milhões realizado no

MEC, encontra-se assegurado o cumprimento do valor mínimo constitucional a ser aplicado em Educação,
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conforme determina o art. 212 da Constituição Federal, ajustado pela Emenda Constitucional n° 95 de 2016,

que instituiu o Novo Regime Fiscal. Para o exercício de 2019, o mínimo da Educação a ser cumprido é de R$

52.665,2 milhões, sendo a dotação aprovada na LOA-2019, referente às despesas com Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino (MDE), atinge R$ 70.671,2 milhões. Tais informações constam do Anexo Vil

do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do Io Bimestre de 2019.

11. Finalmente, entende-se que o cancelamento do Decreto n° 9.741, de 2019 pode representar o

não cumprimento do disposto no caput do art. 9o da LRF e no art. 59, § 2o, da LDO-2019, o que constitui

infração administrativa contra as finanças públicas nos termos do art. 5o inciso III, da Lei n° 10.028, de 19 de

outubro de 2000:

Art. 5o Constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas:

I - deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório

de gestão fiscal, nos prazos e condições estabelecidos em lei;

II -propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não contenha as metas fiscais na forma

da lei;

III - deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e movimentação

financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei;

CONCLUSÃO

12. No que tange ao aspecto orçamentário, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal

(LRF), foi realizada a avaliação do Io Bimestre de 2019, com base na qual verificou-se a necessidade de

restringir os limites de empenho em R$ 29,6 bilhões no âmbito das despesas primárias discricionárias do

Poder Executivo, cabendo ao MEC, em decisão validada pela JEO e implementada por meio do Decreto n°

9.741, de 2019, o contingenciamento de R$ 5,8 bilhões de tais despesas. É importante esclarecer que cabe

aos órgãos do Poder Executivo a distribuição do limite de empenho entre suas unidades vinculadas, de

acordo com as suas prioridades setoriais. A edição do Decreto n° 9.741, de 2019, encontra-se autorizada no §

2o do art. 59 da LDO-2019, e sua possível impugnação enseja descumprimento da LRF e da LDO-2019,

tendo como conseqüência a prática de infração administrativa, nos termos do art. 5o inciso III, da Lei n°

10.028, de 2000.

RECOMENDAÇÃO

13. Isso posto, submete-se a presente Nota Técnica à consideração superior, sugerindo-se o seu

posterior encaminhamento à PGFN/ME.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente Documento assinado eletronicamente

ANA MARTA GODINHO DOS ANJOS AUGUSTA AIKO UMEDA KUHN

Coordenadora Coordenadora-Geral

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

CLAYTON LUIZ MONTES

Diretor do Departamento de Programas das Áreas Social e Especial
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.... *i "1 Documento assinado eletronicamente por Ana Marta Godinho dos Anjos, Coordenador(a), em

ÜnEN? •*-A 110/05/2019, às 10:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6-, § 1-, do
Sam« I Decreto n^ 8.539. de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Augusta Aiko Umeda Kuhn, Coordenador(a)-Geral, em

10/05/2019, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 69, § l9, do

Decreto n^ 8.539, de 8 de outubro de 2015.

sei! a
elítrênka

Documento assinado eletronicamente por Clayton Luiz Montes, Diretor(a), em 10/05/2019, às

10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 62, § l5, do Decreto n^ 8.539, de

8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador extemo.php?

acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0. informando o código verificador 2310140 e

o código CRC 7AFFFA93.

Referência: Processo n° 00745.001898/2019-48. SEIn°2310140
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27/05/2019 https://sapiens.agu.gov.br/documento/265230763

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

CONSULTORIA JURÍDICA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

COORDENAÇÂO-GERAL JURÍDICA DE CONTENCIOSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO

NOTA n. 00929/2019/CONJUR-MP/CGU/AGU

NUP: 00745.001898/2019-48 (REF. 00692.001830/2019-21)

INTERESSADOS: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT E OUTROS

ASSUNTOS: ADI 6127 - STF. Decreto 9.741/2019. Bloqueio de 30% no orçamentos das universidades e institutos

federais de ensino.

1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de concessão de liminar, ajuizada pelo

Partido Democrático Trabalhista com o objetivo de impugnar o Decreto n° 9.741, de 2019, que dispõe sobre a

programação orçamentária e financeira, com o detalhamento do bloqueio de 30% no orçamento geral dos institutos e

universidades federais.

2. Por meio do Ofício n. 00013/2019/DAE/SGCT/AGU, a Secretaria-Gera de Contencioso solicitou o envio

de manifestação para subsidiar a defesa da União até o dia 13 de maio de 2019.

3. Considerando que a matéria tratada nos autos não se insere nas competências da CONJUR/PDG,

encaminhe-se o processo à Adjuntoria de Consultoria Fiscal, Financeira e Societária da Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional - PGFN.

À consideração superior.

Brasília, 06 de maio de 2019.

FERNANDA RASO ZAMORANO

ADVOGADA DA UNIÃO

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA RASO ZAMORANO, de acordo com os normativos legais

aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 265230763 no endereço eletrônico

http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): FERNANDA RASO ZAMORANO. Data e Hora: 06-

05-2019 18:31. Número de Série: 4247296423096612510. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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27/05/2019 https://sapiens.agu.gov.br/documento/265230762

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

CONSULTORIA JURÍDICA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE CONTENCIOSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO

DESPACHO n. 00854/2019/CONJUR-PDG/PGFN/AGU

NUP: 00745.001898/2019-48 (REF. 00692.001830/2019-21)

INTERESSADOS: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT E OUTROS

ASSUNTOS:

Aprovo o documento em anexo.

Encaminhe-se conforme proposto.

Brasília, 07 de maio de 2019.

VANESSA MAIA ROCHA SOARES

Advogada da União

Coordenadora-Geral Jurídica de Contencioso Judicial e Administrativo Substituta

Documento assinado eletronicamente por VANESSA MAIA ROCHA SOARES, de acordo com os normativos legais

aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 265230762 no endereço eletrônico

http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): VANESSA MAIA ROCHA SOARES. Data e Hora: 07-

05-2019 11:07. Número de Série: 1788462. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

https://sapiens.agu.gov.br/documento/265230762
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27/05/2019 https://sapiens.agu.gov.br/documento/265230764

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

CONSULTORIA JURÍDICA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE CONTENCIOSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO

COTA n. 02072/2019/CONJUR-PDG/PGFN/AGU

NUP: 00745.001898/2019-48 (REF. 00692.001830/2019-21)

INTERESSADOS: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT E OUTROS

ASSUNTOS:

1. Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.127, tendo por objeto o Decreto n° 9.741, de 2019,

"no que toca especificamente ao corte do percentual de 30% (trinta cento) no orçamento geral dos institutos e das

universidades federais".

2. Por meio do OFÍCIO n. 00013/2019/DAE/SGCT/AGU, a Secretaria-Geral de Contencioso da AGU

solicitou o envio de manifestação para subsidiar a defesa da União até o dia 13 de maio de 2019.

3. Considerando que a matéria tratada nos autos não se insere nas competências da CONJUR/PDG,

encaminhe-se o processo à Adjuntoria de Consultoria Fiscal, Financeira e Societária da Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional - PGFN.

Brasília, 07 de maio de 2019.

VANESSA MAIA ROCHA SOARES

Advogada da União

Coordenadora-Geral Jurídica de Contencioso Judicial e Administrativo Substituta

Documento assinado eletronicamente por VANESSA MAIA ROCHA SOARES, de acordo com os normativos legais

aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 265230764 no endereço eletrônico

http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): VANESSA MAIA ROCHA SOARES. Data e Hora: 07-

05-2019 11:08. Número de Série: 1788462. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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27/05/2019 https://sapiens.agu.gov.br/documento/265230765

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

CONSULTORIA JURÍDICA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E INTERNACIONAIS

COTA n. 02090/2019/GCG/CGJQE/CONJUR-PDG/PGFN/AGU

NUP: 00745.001898/2019-48 (REF. 00692.001830/2019-21)

INTERESSADOS: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT E OUTROS

ASSUNTOS:

1. Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.127, com pedido de liminar, ajuizada pelo Partido

Democrático Trabalhista com o objetivo de impugnar o Decreto n° 9.741, de 29 de março de 2019, que dispõe sobre a

programação orçamentária e financeira do Poder Executivo federal no exercício de 2019, especificamente no que se

refere ao corte do percentual de 30% (trinta cento) no orçamento geral dos institutos de ensino e das

universidades federais.

2. O autor alega, basicamente, a inconstitucionalidade do referido corte de recursos em razão da afronta ao

direito à educação, ao princípio da vedação de retrocesso e ao princípio da razoabilidade.

3. Analisando-se os autos, nota-se a necessidade de maiores dados para a elaboração da defesa do ato

normativo impugnado, especialmente no que se refere às razões de ordem técnica que embasaram a prática do referido

corte, sem prejuízo de outros dados que sejam essenciais para a apreciação da matéria em análise.

4. Desse modo, solicito que a Coordenação de Documentação e Informação desta Consultoria

Jurídica envie cópia dos autos do processo eletrônico à Secretaria de Orçamento Federal da Secretaria Especial de

Fazenda deste Ministério da Economia, para que a Secretaria forneça os elementos suficientes a fim de subsidiar a defesa

do ato normativo impugnado. Ressalta-se, ainda, que os esclarecimentos devem retornar a esta Consultoria Jurídica até o

dia 9 de Maio de 2019, tendo em vista a existência de prazo judicial em curso.

Brasília, 07 de maio de 2019.

GUILHERME FRANCISCO ALFREDO CINTRA GUIMARÃES

Advogado da União

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME FRANCISCO ALFREDO CINTRA GUIMARÃES, de acordo

com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código

265230765 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): GUILHERME

FRANCISCO ALFREDO CINTRA GUIMARÃES. Data e Hora: 07-05-2019 16:32. Número de Série: 13829390.

Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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27/05/2019 SEI/ME - 2312534 - Despacho

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Fazenda

Secretaria de Orçamento Federal

Subsecretária de Gestão Orçamentária

DESPACHO

Processo n° 00688.000559/2019-76

À CONJUR-PDG/PGFN,

Aprovo o teor e o encaminhamento proposto da Nota Técnica SEI n°

4/2019/COMEC/CGASO/DEPES/SOF/FAZENDA-ME, de 10 de maio de 2019 (2310140 ), elaborada pelo

Departamento de Programas das Áreas Social e Especial, contendo as informações solicitadas na Cota

Jurídica n. 02090/2019/GCG/CGJOE/CONJUR-PDG/PGFN/AGU (2286774).

Brasília, 10 de maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente

BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA

Subsecretário de Gestão Orçamentária

.ei
i eletrônica

Documento assinado eletronicamente por Bruno César Grossi de Souza, Subsecretário(a), em

10/05/2019, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 69, § 1-, do

Decreto n^ 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador extemo.php?

acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0. informando o código verificador 2312534 e

o código CRC 2A2917B4.

Referência: Processo n° 00745.001898/2019-48. SEI n° 2312534
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