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Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, Dd. Relator da ADC n. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, associação civil sem fins 

lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 34.102.228/0001-04, representativa dos 

interesses dos magistrados brasileiros, com sede no SCN, Quadra 2, Bloco D, Torre 

B, Sala 1302, Shopping Liberty Mall, Brasília-DF, CEP: 70712-903, vem, 

respeitosamente, à presença de V.Exa, requerer o ingresso como 

 

amicus curiae 

(Lei nº 9.868/98, art. 7º, § 2o e art. 131, § 3º, do RISTF) 

 

com o objetivo de colaborar com a Corte no julgamento da causa, especialmente para 

demonstrar o não cabimento da ação (a) seja porque ausente qualquer comprovação 

da controvérsia judicial, (b) seja porque as decisões administrativas e os atos 

normativos apresentados, retratam interpretação da lei em face das exceções nela 

contidas, baseada na verificação dos fatos que a própria lei elenca para permitir que 

gastos com inativos não sejam considerados para fins de gastos com pessoal, nos 

termos e pelos motivos expostos a seguir. 

 

I – A representatividade da AMB e a relevância da matéria 

que justificam a sua intervenção como amicus curiae 

 

A ação está questionando a interpretação que tem sido dada por Tribunais de Contas 

ou órgãos estatais, em atos normativos, a respeito do art. 18, caput, e do art. 19 e 

seus §§ 1º e 2º da LC n. 101/2000, no sentido de que é possível excluir dos totais dos 

gastos com pessoal, os gastos com inativos e pensionistas, assim como os descontos 

dos servidores, a título de imposto de renda retido na fonte. 
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Como se pode facilmente depreender, os referidos dispositivos legais têm aplicação 

no orçamento do Poder Judiciário, seja da União, seja dos Estados da Federação. 

 

Aliás, a AMB foi chamada a intervir no presente feito em alerta apresentado pelo 

Presidente do TJMG, no qual S.Exa afirma que a pretensão deduzida na presente 

ADC retrata “uma das mais virulentas agressões que se perpetram contra o Poder 

Judiciário Nacional, em todas as suas esferas de gestão e competência, 

especialmente aos tribunais de justiça estaduais”, porque “as deduções das despesas 

com inativos e pensionistas do cálculo da despesa total com pessoal é procedimento 

perfeitamente legal e em conformidade com os preceitos da Lei de Responsabilidade 

Fiscal” (cópia anexa). 

 

Esclareceu o Presidente do TJMG que “no caso de Minas Gerais, a metodologia de 

dedução das despesas com inativos e pensionistas, até o limite dos recursos 

previdenciários especificamente previstos para custeá-las, é procedimento adotado 

desde o exercício de 2003, conforme consta dos próprios relatórios de gestão fiscal, 

regularmente publicados pelo Poder Executivo”. 

 

Também o Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça solicitou a intervenção 

da AMB no presente feito, assinalando que “de par com o iminente dano aos 

Tribunais, a ação intenta reconhecer a constitucionalidade de dispositivos, cuja 

validade jamais foi arguida ou sequer negada pelos Tribunais”, para concluir que “a 

dedução das despesas com inativos e pensionistas do cálculo da despesa total com 

pessoal é procedimento previsto nos próprios dispositivos da Lei de Responsabilidade 

Fiscal.” (cópia anexa). 

 

No entender do Partido autor os Tribunais de Contas estariam interpretando a lei de 

forma equivocada, tornando-a ineficaz e, por isso, incidindo no vício de 

inconstitucionalidade. 

 

Como se pode depreender, o eventual deferimento do pedido formulado pelo Partido 

autor da ação afetará diretamente o regular funcionamento do Poder Judiciário, 

porque promoverá uma alteração da apuração dos valores  dos gastos com pessoal, 

para verificação do limite máximo, com reflexo claro na administração do orçamento 

dos Tribunais, sejam os da União, sejam os dos Estados da Federação. 



GORDILHO, PAVIE E AGUIAR ADVOGADOS 

SCN, ED. BRASÍLIA TRADE CENTER, 13º. AND., S. 1312, BRASÍLIA (DF) BRASIL CEP: 70.711-902 

TEL.: (61)3326-1458, FAX.: (61)3326-3849, E-MAIL: gpa@gpaadvogados.adv.br 

3 

 

Há, portanto, o interesse da AMB na defesa da interpretação dada às normas legais 

pelos Tribunais de Contas, porque, dentre as finalidades institucionais da requerente, 

está a da defesa do regular funcionamento do Poder Judiciário, conforme já decidiu 

essa eg. Corte (STF, Pleno, ADI 1303, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ. 01.09.00): 

 

“EMENTA: MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIMENTO 

INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE SANTA CATARINA: § 2º DO ART. 45: 

REDAÇÃO ALTERADA PELA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 062/95-TRT/SC: PROMOÇÃO 

POR ANTIGÜIDADE: JUIZ MAIS ANTIGO; VOTO SECRETO. PRELIMINAR: ASSOCIAÇÃO DOS 

MAGISTRADOS BRASILEIROS - AMB; LEGITIMIDADE ATIVA; PERTINÊNCIA TEMÁTICA. 

DESPACHO CAUTELAR, PROFERIDO NO INÍCIO DAS FÉRIAS FORENSES, AD REFERENDUM 

DO PLENÁRIO (art. 21, IV e V do RISTF). 1. Preliminar: esta Corte já sedimentou, em sede de 

controle normativo abstrato, o entendimento da pertinência temática relativamente à legitimidade 

da Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, admitindo que sua atividade associativa 

nacional busca realizar o propósito de aperfeiçoar e defender o funcionamento do Poder 

Judiciário, não se limitando a matérias de interesse corporativo (ADI nº 1.127-8). (...).” 

 

Ademais, os requisitos da legitimação para ingressar nas ações de controle 

concentrado de constitucionalidade como amicus curiae (terceiros intervenientes) não 

são os mesmos da legitimação para a propositura da ação, como se pode ver do 

seguinte precedente, no qual o Ministro Fachin, afirmou a necessidade de verificação 

do “potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista” do requerente: 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO Nº 

13/2012 DO SENADO FEDERAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE 

INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. 1. A interação dialogal entre o STF 

e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como 

amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, 

interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal 

diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões 

melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 2. 

Conforme os arts. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999 e 138 do CPC/15, os critérios para admissão de 

entidades como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou 

repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do 

pretendente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(ADI 4858 AgR, Relator: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-066 03-04-2017) 

 

O Ministro Roberto Barroso elege, por sua vez, como um dos critérios relevantes a 

necessidade de haver “equilíbrio na sustentação de teses contrapostas”. Veja-se: 

 

DECISÃO: 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido cautelar, ajuizada em 

01.09.2015 pela Confederação Nacional da Indústria – CNI, que pleiteia a declaração de 

inconstitucionalidade da Lei nº 8.091/2014 do Estado do Pará, que instituiu a Taxa de Controle, 

Acompanhamento e Fiscalização de Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos 
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Hídricos – TFRH. 2. Pediram ingresso no processo na qualidade de amici curiae as seguintes 

entidades: (...0. 3. Tendo em vista os critérios de representatividade dos postulantes, pertinência 

temática, abrangência, e equilíbrio na sustentação de teses contrapostas, defiro o ingresso no 

feito dos seguintes interessados: (..). 4. Por outro lado, indefiro o pedido de ingresso como amicus 

curiae da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes – ABIEC. Nada obstante, 

receberei e levarei em conta a manifestação, por escrito e formulada por procurador habilitado, de 

todas as entidades que apresentaram requerimento até esta data. À Secretaria, para as 

anotações necessárias. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2018. Ministro LUÍS ROBERTO 

BARROSO Relator 

(ADI 5374, Relator: Min. Roberto Barroso, DJe-195 18/09/2018) 

 

Da mesma forma também o Ministro Gilmar Mendes falou da necessidade de haver 

uma “pluralidade de visões” na Adi 2548. Veja-se: 

 

Nesse sentido, a prática americana do micus curiae brief permite à Corte Suprema converter o 

processo aparentemente subjetivo de controle de constitucionalidade em um processo 

verdadeiramente objetivo (no sentido de um processo que interessa a todos) -, no qual se 

assegura a participação das mais diversas pessoas e entidades.  

A propósito, referindo-se ao caso Webster versus Reproductive Health Services (....), que poderia 

ensejar uma revisão do entendimento estabelecido em Roe versus Wade (1973), sobre a 

possibilidade de realização de aborto, afirma Dworkin que a Corte Suprema recebeu, além do 

memorial apresentado pelo Governo, 77 outros memoriais (briefs) sobre os mais variados 

aspectos da controvérsia - possivelmente o número mais expressivo já registrado - por parte de 

25 senadores, de 115 deputados federais, da Associação Americana de Médicos e de outros 

grupos médicos, de 281 historiadores, de 885 professores de Direito e de um grande grupo de 

organizações contra o aborto (cf. DWORKIN, Ronald. Freedom’s Law. Cambridge- 

Massachussetts. 2.ª ed., 1996, p. 45). Evidente, assim, que essa fórmula procedimental constitui 

um excelente instrumento de informação para a Corte Suprema. Não há dúvida, outrossim, de que 

a participação de diferentes grupos em processos judiciais de grande significado para toda 

a sociedade cumpre uma função de integração extremamente relevante no Estado de 

Direito. (...).  

Ao ter acesso a essa pluralidade de visões em permanente diálogo, este Supremo Tribunal 

Federal passa a contar com os benefícios decorrentes dos subsídios técnicos, implicações 

político-jurídicas e elementos de repercussão econômica que possam vir a ser apresentados 

pelos “amigos da Corte”. (...). 

 Entendo, portanto, que a admissão de amicus curiae confere ao processo um colorido 

diferenciado, emprestando-lhe caráter pluralista e aberto, fundamental para o 

reconhecimento de direitos e a realização de garantias constitucionais em um Estado 

Democrático de Direito. Assim, em face do art. 7o, § 2o, da Lei no 9.868/1999, defiro o pedido 

da Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP, para que possa intervir no feito, na 

condição de amicus curiae.  

 

Então, além de não ser exigível do terceiro que pretenda ingressar na relação 

processual da ação direta de inconstitucionalidade que possua a mesma legitimação 

do autor desta, o que se revela necessário é que apresente “razões que tornem 

desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios 

que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional”. 
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Daí porque estão presentes os requisitos legais que autorizam e justificam a 

intervenção da AMB como amicus curiae na presente ação, para o fim de sustentar o 

não cabimento da ADC e, igualmente, na hipótese de ser considerada cabível, que 

declaração de inconstitucionalidade não afete a interpretação dada pelos Tribunais de 

Contas ou órgãos da administração pública, em face do inciso VI, do § 1º do art. 19 da 

LC n. 101/2000). 

 

II – A petição inicial de ADC devia fazer prova de existência 

de “controvérsia judicial” com “multiplicidade” de 

julgados reputando a norma inconstitucional (QO-ADC 1). 

Inépcia da inicial ao apresentar controvérsia administrativa 

(decisões de Tribunais de Contas) sem declaração de 

inconstitucionalidade 

 

Quando essa Corte se deparou com o julgamento da primeira ação declaratória de 

constitucionalidade (ADC n. 1), viu-se na obrigação de examinar a constitucionalidade 

da própria EC n. 3 que havia criado essa modalidade de controle concentrado de 

constitucionalidade. 

 

É que um exame preliminar da ação, sugeriria a possibilidade de ter sido atribuído ao 

Poder Judiciário uma atribuição de responder “consulta” de constitucionalidade das 

leis, o que violaria o princípio da separação dos poderes. 

 

O Ministro Moreira Alves suscitou o incidente e votou pela constitucionalidade da EC 

n. 3 assinalando, porém, a necessidade de a ação ser instruída com prova da 

controvérsia judicial extraída de decisões de outros juízos ou tribunais, para que 

o STF não se transformasse em órgão consultivo da constitucionalidade das leis: 

 

“Por outro lado, partindo do pressuposto de que é ínsita à propositura dessa ação a 

demonstração, em sua inicial – com a juntada de sua comprovação -, da controvérsia 

judicial que põe em risco a presunção de constitucionalidade do ato normativo sob exame, 

observo que, no caso, esse requisito está devidamente preenchido, permitindo à Corte o 

conhecimento das alegações em favor da constitucionalidade e contra ela, e do modo como 

estão sendo decididas num ou noutro sentido.” 
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Em seguida o Ministro Sepúlveda Pertence chamou a atenção para o fato de que a 

prova da controvérsia judicial deveria se dar “em proporções relevantes” para 

justificar o interesse de agir: 

 

“Mostrou o eminente Relator, portanto, que o interesse de agir só se atualiza, só se manifesta de 

modo a autorizar a propositura da ação declaratória de constitucionalidade, quando haja 

controvérsia judicial, objetivamente demonstrada e em proporções relevantes, sobre a 

validade de determinada norma legal.” 

 

E também o Ministro Francisco Rezek ao se referir às “soluções judiciárias” 

desencontradas: 

 

“O imperativo da preexistência de controvérsia pretoriana, que o Ministro relator afirma, basta-me. 

O fato de que a questão jurídica já tenha sido suscitada ante foros diversos e já tenha 

produzido não só um confronto contraditório em cada um desses feitos, mas soluções judiciárias 

elas também desencontradas, esse pano de fundo basta-me para que opere, então, o Supremo 

Tribunal Federal, ante uma ação direta declaratória de constitucionalidade como o árbitro, como a 

casa que dará deslinde a algo que já provocou polêmica entre magistrados.” 

 

Não é só. Quando a ação veio a ter o seu mérito julgado, voltou o Ministro Sepúlveda 

Pertence a acentuar a necessidade de haver múltiplos processos judiciais sobre a 

questão, para demonstrar a situação de “incerteza objetiva sobre a validade” da lei: 

 

“algumas das objeções mais sérias feitas à própria constitucionalidade da criação da ação 

declaratória de constitucionalidade” ... “é a unanimidade firmada em torno de que, para que se 

admita essa demanda declaratória será necessário demonstrar uma situação de incerteza 

objetiva sobre a validade de determinada lei, revelada pela pendência de múltiplos processos 

sobre a questão, mormente, se tem tido soluções divergentes.” 

 

E prosseguiu afirmando que “a ação declaratória tira a sua legitimidade, não só 

constitucional, não só estritamente jurídica mas também política, como tentativa de 

solução deste problema das demandas múltiplas; e só na extensão em que existir 

esta situação objetiva da insegurança em torno da validade de uma lei, é que creio 

deva ser conhecida a ação”. 
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Pois bem. No caso sob exame o Partido autor restringiu-se a indicar decisões 

proferidas por Tribunais de Contas, assim como atos normativos, que poderiam 

configurar, eventualmente, uma controvérsia “administrativa” sobre o inciso VI, do § 1º 

do art. 19 da LC n. 101/2000, porque Tribunal de Contas algum profere decisão de 

natureza jurisdicional, muito menos para proclamar a inconstitucionalidade de lei. 

 

De fato, da peça n. 6 à peça n. 21 somente se vê decisões administrativas de 

Tribunais de Contas e Atos Normativos editados por órgãos do Poder Executivo de 

alguns Estados da Federação. 

 

É de uma clareza solar a inexistência de demandas judiciais múltiplas para 

justificar o cabimento da ADC. 

 

Efetivamente, o autor não fez prova da existência de demandas judiciais múltiplas, de 

outros juízos ou tribunais, nos quais os referidos órgãos do Poder Judiciário 

estivessem divergindo sobre a constitucionalidade dos artigos 18, caput, e do art. 19, 

caput, §§ 1º e 2º da Lei Complementar n. 101/2000. 

 

Até porque, repita-se e insista-se, não é dado a qualquer Tribunal de Contas 

proclamar a inconstitucionalidade de lei, mas apenas fiscalizar a legalidade dos atos 

da administração pública. 

 

O que o autor demonstrou foi a interpretação dada à lei por alguns Tribunais de 

Contas e por alguns órgãos do Poder Executivo de Estados da Federação. 

 

Então, sem a demonstração ou comprovação da existência de “controvérsia judicial”, 

em “proporções relevantes”, com “demandas múltiplas” suscitada em “foros diversos”, 

provocando “polêmica entre magistrados”, não pode ser admitida a ação declaratória, 

porque inexistente o interesse de agir. 

 

A jurisprudência restou pacificada nesse sentido, como se pode ver da decisão 

proferida no julgamento da ADC 8, em 1999: 
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“AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE - PROCESSO OBJETIVO DE 

CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - A NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA 

JUDICIAL COMO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

CONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO CONHECIDA. - O ajuizamento da ação declaratória de 

constitucionalidade, que faz instaurar processo objetivo de controle normativo abstrato, supõe a 

existência de efetiva controvérsia judicial em torno da legitimidade constitucional de determinada 

lei ou ato normativo federal. Sem a observância desse pressuposto de admissibilidade, torna-se 

inviável a instauração do processo de fiscalização normativa "in abstracto", pois a inexistência de 

pronunciamentos judiciais antagônicos culminaria por converter, a ação declaratória de 

constitucionalidade, em um inadmissível instrumento de consulta sobre a validade 

constitucional de determinada lei ou ato normativo federal, descaracterizando, por completo, a 

própria natureza jurisdicional que qualifica a atividade desenvolvida pelo Supremo Tribunal 

Federal. - O Supremo Tribunal Federal firmou orientação que exige a comprovação liminar, pelo 

autor da ação declaratória de constitucionalidade, da ocorrência, "em proporções relevantes", de 

dissídio judicial, cuja existência - precisamente em função do antagonismo interpretativo que dele 

resulta - faça instaurar, ante a elevada incidência de decisões que consagram teses conflitantes, 

verdadeiro estado de insegurança jurídica, capaz de gerar um cenário de perplexidade social e de 

provocar grave incerteza quanto à validade constitucional de determinada lei ou ato normativo 

federal.” (ADC 8 MC, Relator: Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julg. 13/10/1999, DJ 4/4/2003) 

 

A afirmação do Ministro Celso de Mello é lapidar e plenamente aplicável no caso sob 

exame: “a inexistência de pronunciamentos judiciais antagônicos culminaria por 

converter, a ação declaratória de constitucionalidade, em um inadmissível 

instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou 

ato normativo federal, descaracterizando, por completo, a própria natureza 

jurisdicional que qualifica a atividade desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal.” 

 

Já em 2007, ou seja, 8 anos depois do precedente acima de 1999, essa Corte voltou a 

afirmar a necessidade da demonstração e comprovação da controvérsia judicial 

relevante entre vários juízos e tribunais como se pode ver da decisão da Ministra 

Cármen Lúcia, ao decidir a ADC n. 15 monocraticamente: 

 

“DECISÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DESCUMPRIMENTO DE 

EXIGÊNCIA LEGAL EXPRESSA QUANTO A REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL: AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. SEGUIMENTO NEGADO.  

1. Ação Declaratória de Constitucionalidade ajuizada pela Associação Federal de Polícia, "com 

fulcro no artigo 103 da 'Lex Mater' em desfavor da União"(fl. 02), requerendo "a este Egrégio 

Supremo Tribunal Federal, posicionamento jurídico a respeito de ser ou não Constitucional a 

promoção/ascensão funcional dentro da carreira policial federal, onde as classes de agente, 

escrivão, papiloscopistas e peritos possam progredir para a classe de Delegado da Polícia 

Federal, existindo no órgão carreira única, conforme diz a Constituição Federal em seu artigo 

144"(fl. 05). (...) Examinada a matéria apresentada na petição inicial, DECIDO.  

2. A Associação Autora ajuíza, como acima mencionado, Ação Declaratória de 

Constitucionalidade, nela pleiteando que o Supremo Tribunal adote "posicionamento jurídico a 

respeito de ser ou não constitucional a promoção/ascensão funcional dentro da Carreira Policial 

Federal, onde as classes de agente, escrivão, papiloscopistas e peritos possam progredir para a 

classe de Delegado de Polícia Federal, existindo no órgão carreira única, conforme diz a 

Constituição Federal em seu artigo 144" (fl. 5).  
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3. De logo se conclui que o pedido não pode sequer ser apreciado na via eleita pela digna 

entidade Autora. A Lei n. 9.868/99 estabelece, em seu art. 14, que a petição inicial da ação 

declaratória de constitucionalidade indicará "III - a existência de controvérsia judicial relevante 

sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória." Esta comprovação é 

imprescindível pois constitui elemento fundamental para que a ação possa ser recebida e 

conhecida. Sem ela a petição é inepta, por carecer de elemento essencial legalmente 

exigido. O Supremo Tribunal Federal decidiu, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 1, 

que a comprovação da existência de dissídio judicial relevante é requisito imprescindível para o 

conhecimento dação:  

 

"EMENTA: AÇÃO DECLARATORIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1., 2., 9. (EM 

PARTE), 10 E 13 (EM PARTE) DA LEI COMPLEMENTAR N. 70, DE 30.12.91. COFINS. - A 

DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO DECLARATORIA DE CONSTITUCIONALIDADE 

NÃO SE ADSTRINGE AOS LIMITES DO OBJETO FIXADO PELO AUTOR, MAS ESTES 

ESTÃO SUJEITOS AOS LINDES DA CONTROVÉRSIA JUDICIAL QUE O AUTOR TEM 

QUE DEMONSTRAR ...."  

 

Firmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da imprescindibilidade 

daquela demonstração, sob pena de inépcia da petição:  

 

"MED. CAUT. EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE 8-8 RELATOR 

: MIN. CELSO DE MELLO REQTE.: PRESIDENTE DA REPÚBLICA EMENTA: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO LIMINAR DA 

EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL EM TORNO DA LEI OU ATO NORMATIVO 

FEDERAL. NECESSIDADE DE QUE ESSE DISSÍDIO SE EXTERIORIZE EM 

PROPORÇÕES RELEVANTES, PELA OCORRÊNCIA DE DECISÕES ANTAGÔNICAS 

QUE , EM AMBOS OS SENTIDOS E EM VOLUME EXPRESSIVO, CONSAGREM TESES 

CONFLITANTES. - O ajuizamento da ação declaratória de constitucionalidade, que faz 

instaurar processo objetivo de controle normativo abstrato, supõe a existência de efetiva 

controvérsia judicial - fundada em razões jurídicas idôneas e consistentes - em torno da 

legitimidade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal. Sem a observância 

desse pressuposto de admissibilidade, torna-se inviável a instauração do processo de 

fiscalização normativa in abstracto, pois a inexistência, em grandes proporções, de 

pronunciamentos judiciais antagônicos culminaria por converter a ação declaratória de 

constitucionalidade em um inadmissível instrumento de consulta sobre a validade 

constitucional de determinada lei ou ato normativo federal, descaracterizando, por 

completo, a própria natureza jurisdicional que qualifica a atividade desenvolvida pelo 

Supremo Tribunal Federal. - O Supremo Tribunal Federal firmou orientação que torna 

imprescindível a comprovação liminar, pelo autor da ação declaratória de 

constitucionalidade, da ocorrência, em proporções relevantes, de dissídio judicial, cuja 

existência - precisamente em função do antagonismo interpretativo que dele resulta - faça 

instaurar, ante a elevada incidência de decisões que consagram teses conflitantes, 

verdadeiro estado de insegurança jurídica, capaz de gerar um cenário de perplexidade 

social e de provocar grave incerteza quanto à validade constitucional de determinada lei ou 

ato normativo federal. ... Refiro-me à comprovação liminar, pelo autor, da existência de 

dúvida objetiva sobre a constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo federal, 

fundada na constatação de que há controvérsia judicial, "em proporções relevantes" (RTJ 

157/371, 388), sobre a validade jurídica da norma em exame.  

 

Sem a observância desse requisito - que se qualifica como elemento condicionante do exercício 

da ação declaratória de constitucionalidade -, tornar-se-á inviável a instauração do processo 

objetivo de controle normativo abstrato, pois a inexistência de dissídio judicial, motivado por 

razões jurídicas idôneas e consistentes, culminaria por converter a ação declaratória em um 

inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato 

normativo federal.  
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Desse modo, e para efeito de configuração do interesse objetivo de agir do autor da ação 

declaratória (CF, art. 103, § 4º), torna-se indispensável - consoante exige a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal - que "pré-exista controvérsia" que ponha em risco a presunção juris 

tantum de constitucionalidade ínsita a qualquer ato emanado do Poder Público (RTJ 157/371, 

385).  (...). Nem se há, nessa linha, de entender que a decisão do STF tenha o sentido de mera 

resposta a consulta, incabível, no âmbito e na natureza da função jurisdicional que, na espécie, 

se pratica." (grifei) Cabe destacar, neste ponto, que também o magistério doutrinário - ante a 

presunção relativa de constitucionalidade que milita em favor de qualquer lei ou ato estatal (RTJ 

66/631) - considera indispensável, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, que 

o autor, desde logo, demonstre que se estabeleceu, em termos numericamente relevantes, 

ampla controvérsia judicial em torno da validade jurídica da norma federal posta em exame, 

sob pena de inviabilizar-se a própria instauração do controle normativo abstrato (ALEXANDRE DE 

MORAES, "Direito Constitucional", p. 580/581, item n. 13.4, 6ª ed., 1999, Atlas; OSWALDO LUIZ 

PALU, "Controle de Constitucionalidade - Conceitos, Sistemas e Efeitos", p. 228, item n. 9.8, 

1999, RT; JOSÉ AFONSO DA SILVA, "Curso de Direito Constitucional Positivo", p. 59/60, item n. 

17, 15ª ed., 1998, Malheiros; ZENO VELOSO, "Controle Jurisdicional de Constitucionalidade", p. 

322, item n. 295, 1999, Cejup; ANDRÉ RAMOS TAVARES, "Tribunal e Jurisdição Constitucional", 

p. 140/141, item n. 4.3, 1998, Celso Bastos Editor, v.g.). Para legitimar-se o ajuizamento da ação 

declaratória de constitucionalidade, é preciso - mais do que a mera ocorrência de dissídio 

pretoriano - que a situação de divergência jurisdicional, caracterizada pela existência de um 

volume expressivo de decisões conflitantes, faça instaurar, ante o elevado coeficiente de 

pronunciamentos judiciais colidentes, verdadeiro estado de insegurança jurídica, capaz de 

gerar um cenário de perplexidade social e de grave comprometimento da estabilidade do sistema 

de direito positivo vigente no País. Tenha-se presente, portanto, a advertência da doutrina e, 

também, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a ação declaratória de 

constitucionalidade "só terá lugar e se justificará diante da ocorrência de um estado de incerteza 

de grandes proporções quanto à legitimidade da norma" (CELSO RIBEIRO BASTOS, 

"Comentários à Constituição do Brasil", vol. 4, tomo III/152, 1997, Saraiva), pois, inexistindo 

controvérsia "em proporções relevantes" (RTJ 157/388, trecho do voto do Min. SEPÚLVEDA 

PERTENCE), ou não se configurando um estado de dúvida de grandes proporções em torno da 

validade constitucional da lei emanada da União Federal, tornar-se-á insuscetível de 

conhecimento a ação declaratória de constitucionalidade.  

Todas estas observações, feitas em torno de um dos pressupostos de admissibilidade da ação 

declaratória de constitucionalidade, justificam-se ante a circunstância de que o exame dos 

documentos que instruem a petição inicial evidencia que o autor, visando a demonstrar a 

existência de situação caracterizadora de grave incerteza, indicou onze (11) decisões 

alegadamente favoráveis à validade constitucional da Lei nº 9.783/99. ..."(grifos no original). 

Na espécie em foco, não houve sequer referência a qualquer controvérsia judicial que esteja 

a causar insegurança na matéria argüida. A Autora não fez anexar decisões que, 

contraditórias ou divergentes, tivessem a provocar insegurança de modo a determinar a 

apreciação do caso, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, como é a ação 

declaratória.  

4. Não fosse bastante a carência da comprovação de existência de controvérsia judicial 

relevante para conduzir à conclusão da inépcia da petição inicial, é de relevo anotar também que 

a ação ajuizada não busca, efetivamente, o controle abstrato de constitucionalidade, mas decisão 

judicial relativa a interesses subjetivos específicos, o que também impede o prosseguimento do 

feito, como é pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (...) 

5. Uma última observação, e não de pouco relevo, patenteia a inadequação da via processual 

constitucional eleita pela Autora: o seu pedido põe-se no sentido de que o Supremo Tribunal 

Federal adote "posicionamento jurídico a respeito de ser ou não constitucional a 

promoção/ascensão funcional dentro da Carreira Policial Federal...". Dentre as competências 

constitucionais do Supremo Tribunal Federal, elencadas, basicamente, nos arts. 102 e 103 da 

Constituição da República não está a de adotar "posicionamento jurídico" a respeito das 

condições funcionais de quaisquer servidores ou carreiras, por mais dignos e respeitosas sejam 
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elas. Qualquer debate judicial que se pretende quanto a esses interesses/direitos haverá de se 

dar pelo processo adequadamente previsto na legislação à qual haverá de se ater o interessado.  

6. Presentes as razões acima expostas, não conheço da presente ação declaratória de 

constitucionalidade, à qual nego seguimento (art. 15, da Lei n. 9868/99 e art. 21, § 1º, do RISTF). 

Arquivem-se os presentes autos.” (ADC 15, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ 27/03/2007) 

 

Esse entendimento tem aplicação certa no caso sob exame, porque está clara a 

ausência de demonstração e de comprovação da controvérsia judicial entre juízos 

diversos (de outras instâncias e Tribunais), a respeito da constitucionalidade do 

art. 18, caput, e do art. 19, caput, §§ 1º e 2º da LC n. 101/2000. 

 

III – O precedente específico da ADC 40, recentíssimo, 

sobre a impossibilidade de uma ADC se apoiar na 

controvérsia de uma única ação 

 

O Partido autor chegou a indicar a existência de uma única decisão judicial, proferida 

pelo TJBA, em sede de agravo de instrumento, para tentar justificar a existência de 

controvérsia judicial sobre a constitucionalidade dos dispositivos de lei referidos. 

 

Mas a indicação foi feita de forma indireta ao apresentar um Oficio do TJBA para o 

Tribunal de Contas do Estado, por meio da qual a Presidência do TJBA respondeu a 

notificação encaminhada pelo TCE. 

 

No referido ofício há referência a uma decisão jurisdicional do TJBA que, no entanto, 

se restringiu a manter uma decisão de 1º grau, que tratava da questão da 

competência para processar e julgar uma ação anulatória de ato administrativo 

(decisão do TCE), sob o fundamento de que o agravo interno não fora conhecido por 

intempestividade. Veja-se a ementa (peça 21 dos autos): 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO PRIMEVO, PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.SUSPENSÃO 

DA DECISÃO PLENA RIA DO TCEIBA, NO PROCESSO N° TCE/005334/2015. AUTORIZAÇÃO 

DA EXCLUSÃO DO MONTANTE RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, 

INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A SER VIDORES DO PODER JUDICIARIO DO 

ESTADO DA BAHIA, PARA FINS DE CALCULO DE DESPESAS COM PESSOAL. AGRAVO 

INTERNO NÃO CONHECIDO POR EXTEMPORANEIDADE. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO 

MONOCRATICA DE FLS. 487/490. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO 
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Haveria, assim, uma decisão de 1º grau que teria determinado a suspensão da 

decisão Plenária do TCE/BA, referente à “autorização da exclusão do montante 

relativo ao imposto de renda retido na fonte, incidente sobre a remuneração paga a 

servidores do poder judiciário do Estado da Bahia, para fins de cálculo de despesas 

com pessoal”. 

 

Nenhuma referência a declaração de inconstitucionalidade de algum dispositivo de lei. 

 

Ora, em situação assemelhada a essa, de apresentação de uma única decisão 

jurisdicional, entendeu essa eg. Corte reafirmar a sua jurisprudência sobre a 

inadmissibilidade da ADC: 

 

EMENTA Agravo regimental em ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 2º da Lei Federal 

nº 13.064, de 30 de dezembro de 2014. Ausência de controvérsia judicial relevante. Agravo a que 

se nega provimento. 1. O seguimento da ação declaratória pressupõe a existência de dissídio 

judicial em proporções relevantes acerca da constitucionalidade da norma que gere um 

estado de incerteza apto a abalar a presunção de constitucionalidade imanente aos atos 

legislativos. Precedentes: ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/17; 

ADC 23-AgR, Rel. Min.Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 1/2/16; ADC 19, Rel. Min. Marco 

Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/14; ADC 8 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 

de 4/4/03. 2. A existência de uma única ação judicial (Ação Civil pública nº 2015.1.1.089140-8), 

ainda que tenha como escopo a declaração de inconstitucionalidade da norma 

questionada, não tem aptidão para constituir controvérsia judicial em proporção relevante. 

Tampouco detém tal potencialidade a mera concessão, pelo Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios, de efeito suspensivo à apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios com o fito de reverter a sentença em que se julgou improcedente a ação civil 

pública. Embora a referida decisão tenha como efeito prático a suspensão da Lei Federal nº 

13.064/2014, não foi ela proferida no contexto de um dissídio judicial de proporções relevantes 

acerca da constitucionalidade da norma, necessário para a caracterização do requisito previsto no 

art. 14, inciso III, da Lei nº 9.868/1999. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(ADC 40 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2018, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018) 

 

No precedente essa Corte recusou a ADC mesmo diante de ação judicial de natureza 

coletiva que tinha por escopo declarar a inconstitucionalidade de uma norma, o que, 

no caso sob exame, não se faz presente. 

 

A conclusão, portanto, é que a petição inicial deve ser considerada inepta, na linha do 

que decidido pelo Plenário dessa Corte na ADC n. 40. 
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IV – A crítica é de suposta ilegalidade de decisões 

proferidas por Tribunais de Contas e de atos 

normativos/administrativos. Ninguém declarou a 

inconstitucionalidade dos dispositivos da lei federal 

 

A petição inicial não apontou inconstitucionalidade alguma nas decisões que 

apresentou, para justificar o cabimento da ação, nem, muito menos, apresentou 

alguma decisão que tivesse proclamado a inconstitucionalidade dos artigos 18 e 19 da 

LC n. 101/2000. A crítica está centrada na interpretação dada à lei pelos Tribunais de 

Contas e por alguns órgãos da administração pública dos Estados da Federação. 

 

Para o Partido autor da ação, estariam os Tribunais de Contas, assim como alguns 

órgãos estatais, ao excluir das despesas apuradas com pessoal, os gastos com 

inativos, negando vigência aos artigos 18 e 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Veja-se a afirmação contida no item 14 da petição inicial, com o destaque dado pelo 

próprio autor da ação: 

 

14. O que ocorre, na verdade, é que os os Estados, os Municípios e os Tribunais de Contas, pelos 

mais diversos meios (decisões administrativas, consultas, regulamentos) vêm afastando de forma 

inequívoca o texto expresso do art. 18, caput, e art. 19, caput, §§ 1º e 2º, da LC 101/00, 

verdadeira declaração transversa de inconstitucionalidade, por entender que teriam competência 

para, de forma transversa, interpretar lei geral de competência da União, de forma a esvaziar 

seu conteúdo deixando de aplica-la. 

 

Ora, a decisão administrativa (de Tribunal de Contas) que esvazia o conteúdo de uma 

norma ou deixa de aplicá-la incide no vício de ilegalidade e não de 

inconstitucionalidade, d.v.. 

 

Matéria típica de Recurso Especial, da competência do Superior Tribunal de Justiça, 

como se extrai do texto constitucional: 

 

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

(...) 

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a 

decisão recorrida: 

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;  

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 
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Importa dizer que é o próprio autor que concluiu --  sob a sua ótica particular  --  estar 

havendo uma interpretação equivocada da lei pelos Tribunais de Contas e por órgãos 

do Poder Executivo de alguns Estados da Federação, vale dizer, decisões 

administrativas e/ou atos normativos/administrativos, para poder propor a ação 

declaratória de constitucionalidade da lei federal, tanto assim que o pedido formulado 

é de suspensão de “feitos” e de “decisões administrativas”: 

 

ii) o deferimento da medida cautelar ad referendum do plenário, aplicando-se por analogia o art. 

21, V do RISTF, visando à suspensão dos feitos em trâmite incluindo as decisões 

administrativas proferidas pelos órgãos do Poder Executivo e pelos Tribunais de Contas 

dos Estados que versam sobre a aplicação dos arts. 18, caput, 19, §§ 1º e 2º, da LC 101/00; 

 

Então, se, na ótica do próprio Partido autor, as decisões de Tribunais de Contas e os 

atos administrativos/normativos de alguns órgãos estatais, estão em desconformidade 

com a lei, a hipótese é eventual violação legal e não de ofensa à Constituição Federal. 

 

Deveriam os inconformados e legitimados questionar as decisões dos Tribunais de 

Contas dos Estados e os atos normativos/administrativos de órgãos estatais, no juízo 

competente próprio, por meio de ação própria, e não em sede de ADC nesse STF. Daí 

a improcedência manifesta da ação, de acordo com a jurisprudência pacífica dessa 

Corte: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - AGRAVO REGIMENTAL - IMPUGNAÇÃO DE 

INSTRUÇÃO NORMATIVA DO DEPARTAMENTO DA RECEITA FEDERAL - ALEGADA 

VULNERAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS - SEGUIMENTO NEGADO - 

NATUREZA DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS - CARÁTER ACESSORIO DO ATO IMPUGNADO 

- JUÍZO PREVIO DE LEGALIDADE - MATÉRIA ESTRANHA AO CONTROLE CONCENTRADO 

DE CONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA PROVISORIA - DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DAS 

RELAÇÕES JURIDICAS FUNDADAS EM MEDIDA PROVISORIA NÃO CONVERTIDA EM LEI - 

EFEITOS RADICAIS DA AUSÊNCIA DE CONVERSAO LEGISLATIVA - INSUBSISTENCIA DOS 

ATOS REGULAMENTARES FUNDADOS EM MEDIDA PROVISORIA NÃO-CONVERTIDA - 

AGRAVO NÃO PROVIDO. - A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM-

SE - ORIENTADO NO SENTIDO DE REPELIR A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE, POR VIA DE AÇÃO, NAS SITUAÇÕES EM QUE A IMPUGNAÇÃO 

"IN ABSTRACTO" INCIDE SOBRE ATOS QUE, INOBSTANTE VEICULADORES DE 

CONTEUDO NORMATIVO, OSTENTAM CARÁTER MERAMENTE ANCILAR OU SECUNDARIO, 

EM FUNÇÃO DAS LEIS, OU DAS MEDIDAS PROVISORIAS, A QUE ADEREM E CUJO TEXTO 

PRETENDEM REGULAMENTAR. EM TAIS CASOS, O EVENTUAL EXTRAVASAMENTO DOS 

LIMITES IMPOSTOS PELA LEI, OU PELA MEDIDA PROVISORIA, CARACTERIZARA 

SITUAÇÃO DE MERA ILEGALIDADE, INAPRECIAVEL EM SEDE DE CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE. - A CRISES DE LEGALIDADE, QUE IRROMPEM NO ÂMBITO DO 

SISTEMA DE DIREITO POSITIVO, CARACTERIZADAS POR INOBSERVANCIA, PELA 

AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, DO SEU DEVER JURÍDICO DE SUBORDINAÇÃO A LEI, 

REVELAM-SE, POR SUA NATUREZA MESMA, INSUSCETIVEIS DO CONTROLE 

JURISDICIONAL CONCENTRADO, CUJA FINALIDADE EXCLUSIVA RESTRINGE-O, TÃO-
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SOMENTE, A AFERIÇÃO DE SITUAÇÕES CONFIGURADORAS DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. - AS INSTRUÇÕES NORMATIVAS, EDITADAS POR ÓRGÃO 

COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, CONSTITUEM ESPÉCIES JURIDICAS DE 

CARÁTER SECUNDARIO. CUJA VALIDADE E EFICACIA RESULTAM, IMEDIATAMENTE, DE 

SUA ESTRITA OBSERVANCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELAS LEIS, TRATADOS, 

CONVENÇÕES INTERNACIONAIS, OU DECRETOS PRESIDENCIAIS, DE QUE DEVEM 

CONSTITUIR NORMAS COMPLEMENTARES. ESSAS INSTRUÇÕES NADA MAIS SÃO, EM SUA 

CONFIGURAÇÃO JURÍDICO-FORMAL, DO QUE PROVIMENTOS EXECUTIVOS CUJA 

NORMATIVIDADE ESTA DIRETAMENTE SUBORDINADA AOS ATOS DE NATUREZA 

PRIMARIA, COMO AS LEIS E AS MEDIDAS PROVISORIAS, A QUE SE VINCULAM POR UM 

CLARO NEXO DE ACESSORIEDADE E DE DEPENDÊNCIA. SE A INSTRUÇÃO NORMATIVA, 

EDITADA COM FUNDAMENTO NO ART. 100, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, VEM A 

POSITIVAR EM SEU TEXTO, EM DECORRÊNCIA DE MA INTERPRETAÇÃO DE LEI OU 

MEDIDA PROVISORIA, UMA EXEGESE QUE POSSA ROMPER A HIERARQUIA NORMATIVA 

QUE DEVE MANTER COM ESTES ATOS PRIMARIOS, VICIAR-SE-A DE ILEGALIDADE E NÃO 

DE INCONSTITUCIONALIDADE. (...). 

(ADI 365 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/1990, DJ 

15-03-1991 PP-02645 EMENT VOL-01612-01 PP-00017) 

 

Como está claro nesse precedente, a jurisprudência desse eg. STF é no sentido de 

repelir a possibilidade do controle concentrado de constitucionalidade, nas situações 

em que a impugnação abstrata incide sobre atos que, a despeito de veicularem 

conteúdo normativo, ostentam caráter meramente ancilar ou secundário, em função 

das leis a que aderem e cujo texto pretendem regulamentar (ou interpretar), porque, 

em tais casos, o eventual extravasamento dos limites impostos pela lei, caracterizaria 

situação de mera ilegalidade, insuscetível de ser apreciada em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade. 

 

Seria a hipótese de crise de ilegalidade, que se circunscreve no âmbito do sistema do 

direito positivo, e que é caracterizada pela inobservância, pela autoridade 

administrativa, do seu dever jurídico de subordinação à lei. Essa crise de ilegalidade 

não é suscetível ao controle jurisdicional de constitucionalidade concentrado, d.v. 

 

Não há, portanto, como conhecer da pretensão, que exige o indeferimento liminar da 

petição inicial. 

 

V – Os atos questionados estão observando o inciso VI do 

§ 1º do art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

Dispõe o art. 19, da LC n. 101/2000, que para os fins dispostos no caput do art. 169 

da CF, a despesa total com pessoal não poderá exceder os percentuais da receita 

corrente líquida discriminada nos itens I, II e III. 



GORDILHO, PAVIE E AGUIAR ADVOGADOS 

SCN, ED. BRASÍLIA TRADE CENTER, 13º. AND., S. 1312, BRASÍLIA (DF) BRASIL CEP: 70.711-902 

TEL.: (61)3326-1458, FAX.: (61)3326-3849, E-MAIL: gpa@gpaadvogados.adv.br 

16 

 

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com 

pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os 

percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 

I - União: 50% (cinqüenta por cento); 

II - Estados: 60% (sessenta por cento); 

III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 

 

 

Dispõe o § 1º do art. 19, da LC n. 101/2000 que na verificação do atendimento dos 

limites referidos no artigo, não serão computadas as despesas que enumera nos 

incisos I a VI: 

 

“§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as 

despesas: 

 

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados; 

II - relativas a incentivos à demissão voluntária; 

III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição; 

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que 

se refere o § 2o do art. 18; 

V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos 

transferidos pela União na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da 

Emenda Constitucional n. 19; 

VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos 

provenientes: 

a) da arrecadação de contribuições dos segurados; 

b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição; 

c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o 

produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro. 

 

Como se pode ver, é a própria Lei de Responsabilidade Fiscal que, no § 1º do art. 

19, afasta do computo das despesas de pessoal, as despesas com inativos nas 

hipóteses referidas no seu inciso VI. 

 

Pois bem. Os Tribunais de Contas dos Estados e órgãos estatais do Poder Executivo 

dos Estados da Federação estão dando a aplicação devida ao inciso VI, do § 1º, do 

art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no exame das contas de cada Estado. 

 

No caso de Minas Gerais, por exemplo, a Advocacia-Geral do Estado sustentou em 

parecer que estaria sendo observava corretamente a lei federal (cópia anexa): 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169
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17. Em razão disto é que o ilustre Subsecretário do Tesouro Estadual informa na Nota 

Técnica n. 03/2011 que a apuração do índice determinado pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal em relação à despesa com pessoal traduziu os efeitos da Portaria Conjunta 

STN/SOF n. 02/2010, que, de fato, na interpretação dela que se faz naquele estudo e 

que ora se corrobora, acolhe a dedução, das despesas com pessoal, as despesas 

assumidas pelo erário para a cobertura do déficit atuarial do FUNFIP, porquanto em 

sintonia com a previsão contida no art. 19, § 1º, inciso VI, alínea “c”, da Lei 

Complementar Federal n.101, de 2000, verbis: 

(...) 

19. Voltando-se os olhos para o Estado de Minas Gerais tem-se que nesta unidade da 

Federação foi instituído o regime próprio de previdência dos servidores públicos 

estaduais, nos termos da Lei Complementar estadual n. 64, de 2002, prevendo-se, como 

bem destacado na Nota Técnica n. 03/2011, a constituição de dois fundos, que são 

alimentados com os recursos indicados respectivamente, nos artigos 50 e 56 da 

citada legislação, tudo em conformidade com a Lei Complementar Federal n. 101, de 

2000. (....) 

21. Do que vem de ser exposto, tenho que o procedimento contábil adotado pela 

Secretaria consulente está em consonância com a Portaria Interministerial STN/SOF n. 

163, de 2001, na redação dada a ela pela Portaria Conjunta STN/SOF n. 02, de 2010, as 

quais, por sua vez, têm respaldo na Lei Complementar Federal n. 101, de 2000. 

(...) 

CONCLUSÃO 

24. Antes o exposto, manifesto-me no sentido de ratificar o procedimento contábil 

externado na Nota Técnica n. 03/2011 da Secretaria de Estado de Fazenda, 

procedimento este acolhido pela Controladoria-Geral do Estado, na medida em que 

possui respaldo tanto na Portaria Interministerial STN/SOF n. 163, de 2001 na redação 

dada pela Portaria Conjunta STN/SOF n. 02, de 2010 quanto no art. 19, § 1º, inciso VI, 

letra “c”, da Lei Federal n. 101, de 2000.” 

 

Ora, se a Lei de Responsabilidade Fiscal afirma que está excluído do computo dos 

limites de despesa com pessoal, os gastos com inativos, custeados por recursos 

provenientes (a) da arrecadação de contribuições dos segurados, (b) da 

compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição, e (c) das 

demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive 

o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro, 

não há como cogitar sequer de ilegalidade das decisões proferidas pelos Tribunais de 

Contas ou dos atos normativos/administrativos de órgãos estatais, que observam essa 

exceção legal, d.v. 
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VI – Ausência manifesta dos requisitos para a concessão 

da cautelar. Chama a atenção a inexistência de 

questionamento dos próprios Estados contra os atos que 

estariam incidindo no suposto vício de 

inconstitucionalidade/ilegalidade 

 

A pretensão de obter uma medida cautelar é manifestamente improcedente. 

 

Afirma o Partido autor que os novos governadores estariam se deparando com essa 

situação, 14 meses após terem assumido seus cargos. Veja-se: 

 

6. Até o ano de 2018 havia uma aparente “normalidade” nas contas dos Estados brasileiros, uma 

vez que as prestações de contas dos governos estaduais estavam sendo aprovadas pelos 

Tribunais de Contas locais e respectivas Assembleias Legislativas. Entretanto, diversos 

governadores eleitos para a legislatura 2019-2023 se depararam com a incapacidade de honrar 

compromissos com servidores e fornecedores, mostrando que a realidade era mais complexa do 

que se supunha até o ano passado.  

  

7. O cenário encontrado pelos atuais governadores é resultado, principalmente, das más gestões 

fiscais. O crescimento acelerado das despesas de pessoal frente à evolução da receita é hoje um 

problema evidente em quase que a totalidade dos entes da federação. Muitos Estados chegam a 

comprometer cerca de 70 a 80% da receita com gasto de pessoal.  

 

Ora, se os problemas orçamentários e fiscais dos governos estaduais decorressem, 

efetivamente, dos atos impugnados na presente ação, dúvida não haveria que eles 

mesmos estariam questionando referidos atos. 

 

O silêncio daqueles que seriam os maiores interessados na defesa da interpretação 

equivocada sustentada pelo Partido autor  --  de ineficácia da hipótese do inciso VI, do 

§ 1º do art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal  --  significa que eles também 

possuem a mesma compreensão da lei refletidas nos atos aqui questionados. 

 

Se a manifesta inviabilidade da ação já não fosse suficiente para o indeferimento do 

pedido de cautelar, o fato de os próprios estados não estarem questionando os 

referidos atos é significativo para o fim de não ser concedido o pedido de cautelar, 

porque o Partido Político está supondo a existência de uma causa, que é diversa da 

efetivamente existente, para o fim de solucionar o problema. 
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Em realidade, o deferimento do pedido veiculado é que teria efeito catastrófico 

para os entes públicos estatais, porque se não fosse possível afastar do 

computo das despesas de pessoal, os valores destinados aos inativos, nos 

exatos termos do inciso VI, do § 1º do art. 19 da LC n. 101/2000, estariam todos 

ultrapassando os limites legais. 

 

E para os Tribunais de Justiça dos Estados implicaria o quase fechamento de suas 

portas, com impedimento à prestação jurisdicional. 

 

Dai porque não se pode cogitar, no caso, seja do deferimento da cautelar, seja do 

próprio processamento da ação. 

 

VII - Pedido 

 

Em face do exposto, requer a AMB o ingresso no presente feito, na qualidade de 

interessada (amicus curiae), para o fim de demonstrar que ação não pode ser 

conhecida ou, se conhecida, que a declaração de constitucionalidade não interfere ou 

desconstitui as decisões administrativas e atos normativos que dão aplicação ao 

inciso VI, do § 1º do art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Como há o pedido de cautelar, requer a AMB que, se for admitido o cabimento da 

ação, não seja adotado o rito processual para exame do pedido de cautelar, mas 

sim o rito ordinário para o seu julgamento de mérito, previsto nos artigos 19 e 30 

da Lei n. 9.868/99. Excepcionalmente, se o eminente relator submeter o feito ao 

exame do Plenário dessa Corte para exame do pedido de liminar, requer a AMB que 

essa Corte negue o pedido. 

 

Finalmente, requer a AMB que, uma vez admitido o ingresso no feito, seja dado o 

direito de participar do julgamento de mérito, com sustentação oral, esperando que, ao 

final, seja acolhida a tese aqui sustentada, no sentido de não ser conhecida a ação 

ou, se conhecida, que a declaração de constitucionalidade não há de interferir ou 

desconstituir as decisões administrativas e atos normativos que estão dando aplicação 

ao inciso VI, do § 1º do art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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       Brasília, 2 de março de 2020. 

 
 
 
       Alberto Pavie Ribeiro 
            OAB/DF n. 7077 
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