
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, representado pelo 

Advogado-Geral da União (artigo 4o, incisos I, II e VII, da Lei Complementar 

n. 73, de 1993), com fundamento no disposto no artigo 103, inciso I, da 

Constituição Federal, bem como na Lei n° 9.868, de 10 de novembro de 1999, 

vem, perante essa Suprema Corte, ajuizar

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE

PRECEITO FUNDAMENTAL

com pedido de medida cautelar, tendo por objeto o Projeto de Lei do Senado 

n° 55, de 1996, na parte que promove alteração no artigo 20, § 3o, da Lei n° 

8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), por descumprimento dos, 

preceitos fundamentais previstos nos (i) artigos Io, caput; 2o; 5o, LIV e § 2°/37; 
e 195, § 5o, do texto permanente da Constituição Federal, bem como (ii) artigos 

107 a 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluídos pela 

EC n° 95/2016. I



I -  DO OBJETO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 

PRECEITO FUNDAMENTAL

A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental 

destina-se a impugnar a alteração prevista para o artigo 20, § 3o, da Lei n° 

8.742/1993 pelo Projeto de Lei do Senado n° 55, de 1996, que estabelece “o limite 

de renda familiar per capita para fins de concessão do benefício de prestação 

continuada”, nos seguintes termos:

Art. Io O § 3o do art. 20 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei 
Orgânica da Assistência Social), passa a vigorar com a seguinte 
redação:
(...)

“Art. 20.................................................................

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja 
inferior a 1/2 (meio) salário-mínimo.

(...)

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.

A modificação acima referida resultou da aprovação do Projeto de 

Lei n° 55, do Senado Federal, de autoria do Senador Casildo Maldaner 

(MDB/SC), cuja apreciação parlamentar se iniciou ainda em 1996. Após aprovada 

em decisão terminativa da Comissão de Assuntos Sociais, a matéria foi 

encaminhada à Câmara dos Deputados em 30/04/1997, onde foi tombada como 

Projeto de Lei do Senado n° 3.055/1997.

Nessa última Casa Legislativa, o PL tramitou apensado a dezenas 

de outros projetos, em roteiro deliberativo que, ao todo, percorreu mais de 20 

(vinte) anos. Depois de sufragada na Comissão de seguridade Social e Família 

(02/08/2000) e na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (09/03/20&

a matéria só chegou a ter sua redação final aprovada em 15/05/2018, apó/o que

foi remetida novamente ao crivo da instância iniciadora
/

Senado Federal-



com proposta de substitutivo.

De volta ao Senado Federai em 07/06/2018, o Substitutivo da 

Câmara dos Deputados (SDC n° 06/2018) —que previa uma reforma mais ampia 

no modelo de acesso aos benefícios assistenciais— restou rejeitado em 

deliberação plenária de 27/11/2019.

No dia seguinte, o Plenário do Senado Federal aprovou a proposta 

de alteração no artigo 20, § 3o, da Lei n° 8.742/1993. A Comissão de Assuntos 

Sociais do Senado Federal seguiu os termos do Parecer apresentado pela Senadora 

Mara Gabrilli, cuja conclusão foi a seguinte:

“Não há, portanto, como não votarmos pela rejeição do SCD, que traz 
uma redação inconstitucional e menos benéfica à pessoa com 
deficiência e às pessoas em situação de vulnerabilidade financeira.
Em regra, caberia, por consequência, enviar à sanção presidencial a 
redação originalmente aprovada pelo Senado Federal ao PLS n° 55, de 
1996.

Entretanto, neste caso específicamente, verifica-se que o PLS foi 
aprovado nesta Casa há 22 anos, em 1997. E, neste ínterim, consolidou- 
se a expressão “pessoa com deficiência” para se referir a um dos grupos 
elegíveis ao BPC. Tal expressão, como sabemos, atende mais à 
demanda por inclusão social desse grupo que o termo anteriormente 
utilizado, a saber, “pessoa portadora de deficiência”.

Em 09/12/2019, a matéria foi encaminhada para sanção 

presidencial, tendo recebido veto total em 20/12/2019, medida que foi 

acompanhada das justificativas elaboradas pelo Ministério da Economia e pela 

Secretaria-Geral da Presidência, no seguinte sentido:

“A propositura legislativa, ao elevar o limite de renda familiar per 
capita para fins de concessão do benefício de prestação continuada -  
BPC, de 1/4 de salário mínimo para meio salário mínimo, cria despesas-^ 
obrigatórias ao Poder Executivo, sem que se tenha indicado a respectiva \  
fonte de custeio, ausentes ainda os demonstrativos dos respectivos \  
impactos orçamentários e financeiros, violando assim as regras do art. \ 
113 do ADCT, bem como dos ails. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e ainda do art. 114 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 j 
(Lei 13.707, de 2018)”.



Remetido à análise do Congresso Nacional, em procedimento 

deliberativo registrado como VET n° 55/2019, o veto presidencial foi rejeitado em 

sessão plenária de 11/03/2020.

Não obstante os fundamentos indiscutivelmente meritórios que 

inspiraram a aprovação do PLS n° 55/1996 (doc. anexo), bem como a superação 

do VET n° 55/2019 (doc. anexo), o processo legislativo em questão foi concluído 

sem a devida deliberação dos impactos orçamentários e financeiros implicados. 

Daí restar comprometida sua legitimidade constitucional.

A deliberação do PLS n° 55/1996 foi conduzida com incontomável 

lapso deliberativo a respeito dos impactos financeiros e orçamentários da matéria. 

Tal realidade implicou em clara ofensa aos princípios democrático, republicano, 

do devido processo legal e do endividamento sustentável. Também significou o 

descumprimento, de maneira específica, da disciplina procedimental transitória 

estabelecida pela Emenda Constitucional n° 95/2016.

Mais do que isso, a aprovação do PL em tela violou frontalmente 

exigência constitucional aplicável à majoração de benefícios assistenciais. Isto 

porque, considerando a atual vigência do NOVO REGIME FISCAL aprovado pelo 

Constituinte Derivado, o artigo 195, § 5o, da Constituição, adquiriu relevância 

normativa qualificada, conforme se verá na argumentação deduzida a seguir.

E finalmente, a proporção do impacto financeiro e orçamentário 

que decorre da iniciativa legislativa ora inquinada, ao demandar necessidades 

imprevistas, desorganizando o planejamento e as responsabilidades do Poder 

Executivo, contraria o direito fundamental à boa governança que assiste a todos 

os cidadãos.



II -  DO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL

Antes de apresentar a fundamentação jurídica pertinente à presente 

ação, cumpre destacar que ela não se destina a contestar a lei decorrente da 

aprovação do PLS n° 55/1996 sob alegação de insuficiência orçamentária, nem 

postula a avaliação da legitimidade do ato normativo resultante da derrubada do 

veto presidencial com parâmetro em disciplina jurídica infralegal.

Sabe-se que a jurisprudência dessa SUPREMA CORTE já assentou, 

em diversos precedentes, que "[a] ausência de dotação orçamentária prévia em 

legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, 

impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro " (ADI 3599, 

Relator: Ministro Gilmar Mendes; Órgão julgador: Tribunal Pleno; DJe de 

14/09/2007).

Além de não afetar o plano da validade jurídica das leis, eventual 

insuficiência orçamentária não autoriza o conhecimento de ação de controle 

concentrado sob o pretexto de violação ao artigo 169 da Constituição Federal. Isto 

porque, conforme também já assentado por este e. STF, ”a solução dessa questão 

exige o confronto com padrões normativos estranhos ao texto constitucional, 

além da elucidação de fatos controvertidos” (ADI 1440, Relator: Ministro Teori 

Zavascki; Órgão julgador: Tribunal Pleno; DJe de 06/11/2014).

A propósito, o Tribunal de Contas da União, em resposta a 

consulta apresentada pela Casa Civil da Presidência da República — 

Acórdão Plenário n° 1.907/2019 (TC n° 039.853/2018-7)— sinalizou que

"medidas legislativas que foram aprovadas sem a devida adequação 

orçamentária e financeira, e em inobservância ao que determina a çao
Ávigente, especialmente o artigo 167 da Constituição Federal, o art. 113 do/ADCT, 

os arts. 15, 16 e 17 da LRF, e os dispositivos pertinentes da LDO em vigor,

somente podem ser aplicadas se forem satisfeitos os requisitos previstoàna citada
!



legislação

A aprovação do PL n° 55/1996 expandiu significativamente a 

cobertura do benefício de prestação continuada. Isto porque ela alterou o principal 

critério normativo de miserabilidade jurídica. Para se ter melhor dimensão do 

impacto financeiro da medida, segundo estimativas encaminhadas pela Secretaria 

Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (Nota Técnica SEI 

n° 9954/2020/ME -  doc. anexo) seria possível prever um aumento de despesas 

superior a 200 bilhões de reais nos próximos dez anos:

“31. A despesa com o BPC já representa R$ 60 bilhões anuais. 
Estimativas indicam que a alteração do critério de elegibilidade 
proposto pelo PLS 55/1996 representará aumento de cerca de 30% 
das despesas anuais do programa, mesmo sem considerar impactos 
decorrentes do aumento da judicialização da concessão do 
benefício. Tal aumento da despesa não se refletirá na focalização do 
benefício, já que não beneficia a população que está entre os 10% mais 
pobres e ainda reduz o espaço fiscal necessário para políticas de saúde 
e educação, como para programas de transferência de renda voltadas às 
parcelas mais vulneráveis da população como, por exemplo, o Bolsa 
Família.
32. A presente nota procurou demonstrar que há motivos para supor que 
os impactos financeiros e orçamentária da duplicação do critério de 
elegibilidade do BPC/LOAS sejam bastante expressivos. Dentro de 
uma lógica de prevenção e gestão de riscos fiscais, se buscou 
estimativas que incluam a exposição máxima decorrente de medidas 
com impacto expressivo sobre os cofres públicos. Como colocado 
anteriormente, o próprio anexo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) traz estimativas que representam “o impacto 
máximo ao erário, podendo não se concretizar em sua totalidade”. 
Dentro dessa lógica de utilizar estimativas no limite superior do 
intervalo de confiança, se chega a uma estimativa que o aumento na 
despesa de R$ 217,1 bilhões em 10 anos”, (grifo nosso)

A pressão causada por essa inovação nas metas fiscais dos

próximos anos e as dificuldades para o cumprimento das demais diretrizes

orçamentárias vigentes tolherão a eficácia imediata dos novos padrões do BBC.
. /  \

Isto porque a Administração Pública Federal ficará compelida a adotar umá\

reprogramação normativa que ajuste a sua efetivação aos limites orçameritários.



No entanto, a par dos problemas de eficácia, toda a tramitação 

legislativa do PL n° 55/1996 é deficiente sob o ângulo de sua legitimidade 

constitucional.

Assim, as teses sustentadas a seguir são essencialmente 

distintas das que tiveram seu conhecimento recusado nos precedentes 

aludidos no começo deste tópico. Isto porque a deliberação do PLS n° 55/1996 

não satisfez os conteúdos mínimos do devido processo de elaboração normativa, 

pois aprovou despesa obrigatória de caráter continuado sem haver qualquer 

análise dos custos envolvidos. E além de implicar violação a requisito 

procedimental presente em norma específica do ADCT, esse modo de agir 

legislativo se indispõe com princípios estruturantes da Constituição Federal, 

além de entrar em contraste com norma indispensável para garantir a 

sustentabilidade da seguridade social e com o direito fundamental do conjunto 

da sociedade brasileira à boa governança

III-D O  MÉRITO

III.l -  Da aprovação  de acréscim o  significativo  de despesas

OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO SEM ESTIMATIVA DE IMPACTO 

ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCEDIMENTO DE 

ELABORAÇÃO NORMATIVA (ART. 113 DO ADCT)

Como visto, o ato normativo sob censura foi aprovado pelo 

Congresso Nacional a partir de um projeto legislativo —PLS n° 55/1996— 

deflagrado há mais de 20 (vinte) anos. A despeito da antiguidade da data de 

propositura, as discussões ocorridas na Casa Revisora (aprovação de substitutivo 
na Câmara dos Deputados) e na Casa Iniciadora (segunda apreciação) qcorreram 

em ocasiões bastante recentes, entre 2018 e o final de 2019.



Mesmo diante da atualidade dessas últimas deliberações, não há 

registro, em qualquer fase da tramitação de legislativa, de apresentação de 

estimativas a respeito dos impactos orçamentários e financeiros potencialmente 

gerados pelo projeto de lei em tela.

A ausência de qualquer avaliação a esse respeito fulmina por 

completo a validade do diploma aprovado. Isto porque desrespeitou, de forma 

ampla, os preceitos fundamentais republicano, democrático, do Estado de 

Direito1 e do devido processo legal. Da mesma forma, de modo particularizado, a 

norma do artigo 113 do ADCT da Constituição2.

Conforme recentes desenvolvimentos da doutrina constitucional, 

a legitimidade dos atos de criação do direito deve ser aferida sob quatro dimensões 

jurídicas diferentes. Além da verificação do atendimento (i) de normas de 

competência, (ii) de processo legislativo e (Ui) dos demais conteúdos materiais 

da Constituição, os atos normativos também devem ser avaliados em relação à 

sua compatibilidade com um quarto tipo de padrão: o (iv) devido procedimento 

de elaboração normativa.

É o que anota a jurista Ana Paula Barcellos:

%..) O devido procedimento na elaboração normativa (DPEN) pretende 
ser um quarto conjunto de regras aplicáveis à criação do direito, 
paralelo aos outros três já descritos. Ele não se ocupa de limitar o 
conteúdo possível da norma que a autoridade competente pode vir a

1  "Art. I o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:
( . . . )

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à viepiù à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(~)
L1V - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;cr
2 “Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou ¡renúncia de 
receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. "



editar. (...). O objetivo do DPEN é procedimental. Ele visa a fomentar 
a produção de razões e o debate acerca delas no espaço público. Trata
se de exigir que o proponente de urna nonna —por exemplo, o 
Executivo ou um parlamentar ao encaminhar um projeto de lei— 
justifique sua proposta apresentando publicamente as razões e 
informações que, a seu juízo, a sustentam”3.

Nesse contexto, além de filosoficamente associado com as teorias 

discursivas que analisam a jurisdição constitucional sob a perspectiva de um 

direito à justificativa4 5, o postulado do devido procedimento na elaboração 

normativa é extraível de diversos princípios estruturantes do Estado brasileiro, 

como o republicano, o democrático, o do Estado de direito e a garantia do devido 

processo legaP.

Entre os conteúdos mínimos desse padrão jurídico está justamente 

o da investigação dos custos da medida proposta. Nesse sentido, anota a mesma 

autora:

“Do, ponto de vista operacional, o conteúdo mínimo do DPEN significa 
que todo ato normativo deverá ser acompanhado de uma justificativa 
pública, e essa justificativa deverá apresentar, necessariamente, razões 
e informações sobre três temas específicos: (i) o problema que a 
iniciativa legislativa pretende enfrentar; (ii) os impactos esperados pela 
medida proposta; e (iii) os custos dessa medida. Para além desses 
conteúdos mínimos, o desenvolvimento dos princípios constitucionais 
subjacentes ao DPEN envolve a adoção de procedimentos adicionais 
destinados a estimular o debate sobre essas razões e informações 
inicialmente apresentadas.
( . . . )

O terceiro conteúdo mínimo que o devido procedimento de elaboração 
normativa exige para a justificativa a ser apresentada por quem propõe 
a edição de uma norma envolve considerações sobre os custos e 
impactos da medida proposta. Assim, além de indicar quais os 
resultados que a norma pretende ver realizados, a justificativa deve 
considerar também os custos e impactos que a medida poderá ter sobre

3 BARCELLOS, Ana Paula de. Direitos fundamentais e direito à justificativa: ̂ devido 
procedimento na elaboração normativa. Belo Horizonte: Fórum, 2016, pp. 75/76. /
4FORST, Rainer. The right to justification. New York: Columbia University Press/2007, p.
194. //
5 BARCELLOS, Ana Paula de. Direitos fundamentais e direito à justificativa: devido 
procedimento na elaboração normativa. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 119. / .

i \



outros bens. A obrigatoriedade de discutirem-se os custos e impactos 
da medida proposta obriga quem elabora a norma a fazer alguma 
reflexão sobre sua proporcionalidade e facilita a discussão sobre 
eventuais medidas alternativas que apresentem custos e impactos 
menos graves.

( . . . )

Os custos são igualmente relevantes do ponto de vista constitucional, 
como se viu das várias disposições que cuidam do assunto. Como já 
observado, a Constituição assume que as proposições normativas 
encaminhadas pelo Executivo, por exemplo, terão uma estimativa de 
custo, até para que seja possível avaliar se emendas parlamentares 
avaliarão ou não a despesa prevista. Os impactos associados a 
alterações sugeridas pelo Legislativo ao projeto de lei do orçamento 
anual também devem ser avaliados. E, a partir da EC n° 42/03, cabe ao 
Senado Federal, nos termos do art. 52, XV, ‘avaliar periodicamente a 
funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus 
componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, 
dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios’. Embora o 
conteúdo, o objeto e o propósito dessa avaliação não estejam definidos, 
a preocupação com os custos é claramente extraída do sistema 
constitucional.
( . . . )

O ponto é importante, pois o papel do devido procedimento na 
elaboração normativa não é, como já se destacou, avaliar o mérito dessa 
justificativa ou fazer escolhas sobre as diferentes concepções políticas 
que estarão subjacentes ao conteúdo específico que cada uma delas 
tomará ao examinar custos e impactos. Para situações extremas já existe 
a possibilidade de, aprovado o ato normativo, sua constitucionalidade 
ser examinada pelo Poder Judiciário. Fora dessas situações extremas, 
porém, o DPEN pretende apenas que essa justificativa seja elaborada e 
tomada pública”6.

Dentro dessa leitura, o devido procedimento de elaboração 

normativa é postulado como um parâmetro de racionalidade de espectro amplo. 

Se trata de uma exigência do devido processo legal e se presta a aumentar o 

coeficiente deliberativo das discussões e votações parlamentares.

No entanto, um dos conteúdos mínimos desse padrão jurídico —o 

que exige a investigação dos custos potencialmente gerados pelas proposbçoõs^

6 BARCELLOS, Ana Paula de. Direitos fundamentais e direito à justificativa: devido 
procedimento na elaboração normativa. Belo Horizonte: Fórum, 2016, pp. 143 è 191
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normativas— tem sido progressivamente inoculado na cultura decisoria nacional 

como mecanismo de garantir o endividamento público sustentável.

A referência mais saliente a esse respeito derivou da aprovação da 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Seus artigos 14, 16, 17 e 247 estabeleceram

7 A rt 14. A concessão ou ampliação de incentivo on beneficio de natureza tributária da qual 
decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-fiinanceiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes 
condições:
I  -  demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita 
da lei orçamentaria, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais 
previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por 
meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
(...)
Art 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento 
da despesa será acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e 
nos dois subsequentes;
II  -  declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e 
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei 
de diretrizes orçamentárias.
( .. .)
Art. 17. Considerase obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, 
medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de 
sua execução por um período superior a dois exercícios.
§ 1- Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos 
com a estimativa prevista no inciso I  do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu 
custeio.
§ 2- Para efeito do atendimento do § Ia, o ato será acompanhado de comprovação de que a 
despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
referido no § 1- do art. 4a, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser 
compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.
§ 3a Para efeito do § 2-, considerase aumento permanente de receita o proveniente da elevação 
de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribidção. 
§ 4- A comprovação referida no § 2-, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e
metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despescyzôfrr\  
as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. /
§ 5a A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das/medidas 
referidas no § 2-, as quais integrarão o insfrumento que a criar ou aumentar. f

(-) í
Art 24. Nenhum beneficio ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado 
ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 5o do ¡art. 19 fida  
Constituição, atendidas ainda as exigências do art. 17". I
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requisitos procedimentais e compensatórios necessários para legitimar o 

incremento de gastos tributários indiretos e despesas obrigatórias de caráter 

continuado. Assim, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a geração de 

despesas obrigatórias de caráter continuado —dentre elas as relativas a ações de 

seguridade social (artigo 24)— deve observar as seguintes condicionantes:

i. ser instruída com estimativas de impacto orçamentário-fínanceiro, 

no exercício em que as despesas começarem a correr e nos dois 

seguintes (artigos 14; 16, inciso I; e 17, §§ Io e 4o);

ii. ser compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias (artigos 16, inciso II; e 17, § 4o);

iii. demonstrar a origem dos recursos para custear o aumento de 

despesa, comprovando que o aumento não afetará as metas de 

resultados fiscais previstas no anexo de metas fiscais da LDO 

(artigo 17 §§ Io e 2o); e

iv. ter seus efeitos financeiros compensados, nos exercícios seguintes, 

pelo aumento permanente de receita ou redução permanente de 

despesa (artigo 17 § 2o).

O processo legislativo federal tem incorporado as exigências do 

artigo 17 da LRF em diferentes vertentes. A título de exemplo, na Câmara dos 

Deputados isso tem sido viabilizado por meio de uma análise de conformidade 

levada a efeito por sua Comissão de Finanças e Tributação -  CFT (artigo 32, X, 

“h”, do RICD), cujo pronunciamento tem caráter terminativo (artigo 53, II, do 

RICD). Nesse sentido, há estudos que apontam para um expressivo nqifiero^de 

propostas legislativas rejeitadas na legislatura de 2005 com base nos tçabalhos da' 
CFT da Câmara dos Deputados, conforme segue: I
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"(...) números apresentados no Anuário Estatístico do Processo 
Legislativo de 2005, da Câmara dos Deputados (2006, p. 44), onde se 
verifica que, das 438 proposições apreciadas pela CFT, 218 (49,8%) 
foram rejeitadas com parecer terminativo (arquivadas) pela 
incompatibilidade e inadequação orçamentaria e financeira. Já na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), das 1.487 
apreciadas, somente 41 proposições (2,8%) foram declaradas 
inconstitucionais no mesmo período”8.

A intemalização das medidas procedimentais e compensatórias 

enunciadas pelo artigo 17 da LRF no processo legislativo brasileiro é parte de um 

benfazejo projeto de amadurecimento fiscal do Estado. Está diretamente 

relacionada à superação da cultura do improviso, da falta de planejamento e do 

oportunismo político predatório.

Contudo, a efetivação das exigências normativas do artigo 17 da 

LRF encontrou diversos obstáculos para se tomar realidade. Sem dúvida alguma, 

um dos aspectos que frustrou a assimilação institucional desses padrões jurídicos 

foi a hierarquia normativa infraconstitucional da previsão. Na prática, o 

estabelecimento de parâmetros jurídicos de processo legislativo fora do texto 

constitucional impediu que violações sejam censuradas de forma rigorosa pelo 

controle jurisdicional.

Como forma de aplacar esse problema, o Constituinte Derivado 

entendeu por soerguer parte da normatividade da LRF para o plano constitucional. 

Isto foi feito com o estabelecimento do Novo R egim e F is c a l  da União, através 

da Emenda Constitucional n° 95/2016. Assim, restou incorporado à parte final do 

ADCT um novo regime normativo constitucional que, de forma geral, vincula o 

crescimento das despesas primárias da União à variação inflacionária verificada

8 SANTA HELENA, Eber Zoehler. Competência parlamentar para geração e controle de 
despesas obrigatórias de caráter continuado e gasto tributário. In Série temais de interesse 
do Legislativo; n. 15. Câmara dos Deputados, Edições Câmara, p. 124 I Vi



anualmente (artigo 107, § Io, incisos I e II, do ADCT9).

E mais, além da condicionante ao crescimento das despesas 

primárias, a EC n° 95/2016 previu alguns mecanismos normativos de 

responsabilidade fiscal concebidos a partir da modelagem da LRR A título de 

exemplo, (i) estipulou vedações de caráter constitucional a serem aplicadas na 

hipótese de descumprimento dos limites individualizados de gastos de cada um 

dos Poderes e órgãos autónomos (artigo 109 e ss10 11); bem como, no que interessa

9  "Art. 107. Ficam estabelecidos, para cada exercício, limites individualizados para as 
despesas primárias:
I -  do Poder Executivo;
II - do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de 
Justiça, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça Militar da União, da Justiça 
Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito do Poder Judiciário;
III  -  do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União, no 
âmbito do Poder Legislativo;
IV - do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público; e
V - da Defensorio Pública da União.
§ I o Cada um dos limites a que se refere o caput deste artigo equivalerá:
I  -  para o exercício de 2017, à despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos os restos 
a pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário, corrigida em 7,2% (sete 
inteiros e dois décimos por cento); e
II - para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício imediatamente 
anterior, corrigido pela variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, 
publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a 
substituído, para o período de doze meses encerrado em junho do exercício anterior a que se 
refere a lei orçamentária

10 “Art 109. No caso de descumprimento de limite individualizado, aplicam-se, até o final do 
exercício de retorno das despesas aos respectivos limites, ao Poder Executivo ou a órgão 
elencado nos incisos II a V do caput do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias que o descumpriu, sem prejuízo de outras medidas, as seguintes vedações:
I-  concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração 
de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e militares, exceto dos 
derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal decorrente de 
atos anteriores à entrada em vigor desta Emenda Constitucional;
11 - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;
III - alteração de esti'utura de carreira que implique aumento de despesa;
IV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos
de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa e aquelas decorrentes de 
vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios; )
V - realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inch
IV; \
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ao presente caso, (ii) estabeleceu que u[a] proposição legislativa que crie ou 

altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da 

estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro” (artigo 113 do ADCT).

Assim, o novo marco constitucional trazido pelo artigo 113 do 

ADCT a partir da EC n° 95/2016 demonstra a assimilação, pela Constituição 

Federal, de parâmetros jurídicos deliberativos à atividade legislativa desenvolvida 

no Congresso Nacional. Por meio dessa evolução, a Constituição Federal passou 

a ostentar, de forma expressa, exigência que já decorria de forma ampla do 

postulado do devido procedimento de deliberação normativa (DPEN).

Nesse contexto, conforme jurisprudência desse SUPREMO 

Tribunal Federal, a regra deliberativa de estimação de impactos 

orçamentários e financeiros constitui uma imposição constitucional tão relevante 

que o seu alcance transcende o limite federativo da União. Ao contrário, é exigível 

em contexto nacional. Esta realidade se extrai com clareza do julgado na ADI 

5816, relatada pelo Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa assevera 

que “[a] Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 

do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que 

criem despesa ou concedam beneficios fiscais, requisito esse que, por expressar 

medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirige

v i - criação ou majoração de auxílios, vantagens, bónus, abonos, verbas de representação ou 
beneficios de qualquer natureza em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da 
Defensorio Pública e de servidores e empregados públicos e militares;
VII - criação de despesa obrigatória; e
VIII -  adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da 
inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7fi 
da Constituição Federal 
(...)
§ 4o As vedações previstas neste artigo aplicam-se também a proposições legislativas.
( ...)
Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de 
receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e findnceiro. ”
(destaques nosso).



se a todos os níveis federativos ”u .

Assim, ao sobrepujar o veto aposto pelo Presidente da República 

ao PL n° 55/1996 do Senado, o Congresso Nacional incorreu em frontal violação 

ao dispositivo veiculado pelo artigo 113 do ADCT.

Importa consignar que, consoante salientado nas razões de veto, 

em nenhum momento da tramitação legislativa houve a consideração devida das 

potenciais implicações do projeto em tennos orçamentário-financeiros. Tanto é 

assim que, embora a análise da CFT seja uma medida de qualificação dos debates 

parlamentares realizados na Câmara dos Deputados já há bom tempo, não há 

registro de tramitação do PLS n° 55/1996 por essa instância. Tampouco foi 

aplicada qualquer análise semelhante no Senado Federal.

Portanto, ao suprimir fase e questão deliberativa crucial para a 

consideração da viabilidade orçamentário-financeira do PLS n° 55/1996, a 

derrubada do veto presidencial pelo Congresso Nacional violou os preceitos 

fundamentais antes referidos, além de atentar, de modo flagrante, contra o artigo 

113 do ADCT.

IIL2 -  Da ausência de indicação de fonte de custeio para a majoração 

DA COBERTURA DO BPC

Conforme exposto anteriormente, os requisitos procedimentais e 

compensatórios estipulados pela LRF em relação às iniciativas que criem 

despesas obrigatórias de caráter continuado são aplicáveis, inclusive, às açÕ£S-4e  ̂

seguridade social (artigos 17 e 24 da LRF). E, dentre essas, conforme dispõe o \ 11

11 ADI 5816, Relator: Ministro Alexandre de Moraes; Órgão julgador: Tribunal Plqqo; 
Julgamento em 05/11/2019, DJe de 26/11/2019.



artigo 194 da Constituição12, se incluem as ações de assistência social.

A doutrina especializada tem registrado que as previsões dos 

artigos 17 e 24 da LRF correspondem a uma espécie de complemento da exigência 

constitucional de fonte de custeio estabelecida no artigo 195, § 5o da Constituição 

Federal. Nesse sentido leciona o MINISTRO WEDER DE OLIVEIRA, do TCU, 

conforme segue:

“No caso das despesas da seguridade social, o artigo 17 representa mais 
um complemento ao sistema de controle dessas despesas do que uma 
inovação, ante a existência do § 5o do art. 195 da Constituição, o qual 
estabelece a necessidade de harmonização entre aumento de despesas 
com benefícios e serviços da seguridade social e fontes de custeio 
("Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, 
majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio legal").

O art. 24 da LRF, ao exigir, como condição para criação, majoração ou 
extensão desses benefícios e serviços o atendimento, também, das 
exigências do art. 17, bem como dispensando-as nos casos específicos, 
aponta para forma de demonstrar a fonte de custeio total: aumento 
permanente de receita (proveniente de elevação de alíquotas, ampliação 
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição) ou 
redução permanente de despesa”13.

Ainda, segundo voto proferido pelo Ministro SepÚlveda 

PERTENCE na ADI n° 3205, "a Corte Suprema tem considerado que o disposto 

no artigo 195, § 5o, da Constituição Federal, segundo o qual nenhum beneficio 

será majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio, homenageia 

o equilíbrio atuarial, revelando princípio indicador entre, de um lado, 

contidbuições e, de outro, benefícios e serviços

Não obstante tenha sido cioso da relevância do artigo 195, § 5o, da 

Constituição Federal para a efetividade do equilíbrio atuarial da seguridade, esse^

12 "Art 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social' (destaque nosso). j
13 OLIVEIRA, Weder. Curso de responsabilidade fiscal: direito, orçamento e finanças 
públicas. Belo Horizonte: Fórum, 2013, pp. 970-971.

\
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e. Supremo Tribunal Federal possui julgados que relativizam o cumprimento 

dessa regra constitucional, considerando-o "inexigível quando se tratar de 

beneficio criado diretamente pela Constituição” (e.g. ARE 664335, Relator: 

Ministro Luiz Fux; Tribunal Pleno, DJe de 12-02-2015; e AI 614268 AgR, 

Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 19-12-2007).

Essa premissa, todavia, demanda algum grau de reavaliação. Em 

primeiro plano, porque a exigência da fonte de custeio não tem lugar apenas para 

a criação de novos benefícios, mas também para a majoração da sua cobertura, 

dada a extensão do impacto financeiro que pode ser gerado. Importante notai* que 

a majoração naturalmente pressupõe o reconhecimento da existência jurídica 

precedente do benefício ou serviço, o que já sinaliza sua aplicabilidade inclusive 

para benefícios ou prestações criados diretamente pelo Texto Constitucional.

Mais importante que isso, porém, é ter presente que o sentido e o 

alcance do artigo 195, § 5o, da Constituição passou por um processo de 

transformação normativa a partir do advento da EC n° 95/2016. Isso porque, como 

visto, o Novo REGIME F iscal trouxe para o patamar normativo da Constituição 

Federal alguns condicionantes jurídicos herdados da LRF, entre eles o requisito 

procedimental de consideração do impacto financeiro e orçamentário, na forma 

do artigo 113 do ADCT. Daí porque, no atual contexto, se demanda uma releitura 

do § 5o do supracitado artigo 195.

Mas não é só. Além da incorporação do artigo 113 no ADCT, o 

Texto Constitucional foi acrescido de algumas disposições que fazem menção 

expressa à necessidade de consideração das metas fiscais no ciclo orçamentário.
r /

E o caso, por exemplo, das normas (i) do artigo 165, § 11, inciso I, e/§ 12

incluídos pela EC n° 102/201914; e (ii) do artigo 166, § 18, incluído pela EC n°
/

14 "Art 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
(-)



100/201915. Portanto, nos últimos anos houve uma ampla e sistemática 

modificação do normativo constitucional relativo ao direito financeiro e 

orçamentário.

Esse recente desenvolvimento (i) não apenas amplia o 

protagonismo e a impositividade das diretrizes orçamentárias no processo estatal 

de alocação de gastos; (ii) como, de uma forma até mais destacada, exterioriza o 

acolhimento, pela Constituição Federal, de uma nova força normativa, qual seja: 

de compromisso efetivo com uma visão moderna e indispensável de equilíbrio 

orçamentário e fiscal, que pode ser traduzido a partir dos princípios do 

endividamento e do gasto público sustentável.

r

E a luz dessas novas referências, bem assim do NOVO REGIME 

Fiscal , que deve ser interpretado o sentido da norma do artigo 195, § 5o, da 

Constituição. Sem essa reanálise, valendo-se dos ensinos de K onrad  H esse , toda 

a “virtude estabilizadora” do compromisso fiscal trazida pelas novas normas 

constitucionais se resumiria a mera ficção jurídica e seria incapaz de garantir sua 

efetiva realização na vida da comunidade. Nesse sentido, K onrad H esse 

expressa que deve haver uma correta coordenação entre a “rigidez” e a

§ 1 1 . 0  disposto no § 10 deste artigo, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias:
1- subordinase ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas 
fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos 
adicionais;
(...)
§ 12. Integrará a lei de dire frizes orçamentárias, para o exercício a que se refere e, pelo menos, 
para os 2 (dois) exercícios subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e a 
proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na lei orçamentária anual para 
a continuidade daqueles em andamento. " \
15 "Art 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao 
orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso 
Nacional, na forma do regimento comum. /
(-) (
§18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não 
cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, os 
montantes previstos nos §§ 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma 
proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discriciokárias. "



“mobilidade” da Constituição. Isso significa que “o persistente não pode 

converter-se em um obstáculo onde o movimento e o progresso se impõem”16. 

Assim, o § 5o do artigo 195 da Constituição aguarda sua concretização a partir dos 

paradigmas constitucionais hoje vigentes, em especial as estimativas 

orçamentárias e financeiras, e demonstração da correspondente fonte de custeio.

Portanto, em definitivo, considerando que o atendimento às novas 

exigências constitucionais normatizadas a partir das Emendas n° 95/2016, n° 

100/2019 e n° 102/2019, alinhadas ao disposto artigo 195, § 5o, da Constituição, 

sequer foram tangenciadas durante a tramitação vintenária do PLS n° 55/1996, o 

conteúdo normativo dele decorrente deve ser declarado inconstitucional.

III.3 -  Da Violação ao Direito Fundamental À Boa 

Administração/Governança e da ofensa aos artigos 2o; 5o, § 2o; E 37 DA 

Constituição; bem como aos artigos 107 e seguintes do ADCT

A Constituição da República de 1988 assenta valores, enuncia 

princípios, estabelece direitos e assegura garantias fundamentais que devem reger 

e inspirar a totalidade das relações jurídicas envolvendo a atuação do Poder 

Público, em qualquer de seus níveis ou funções.

Com inspiração no artigo 41 da Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia17, é possível divisar na Carta de 1988, em especial no seu artigo 

37, a boa Administração não apenas como um dos princípios estruturantes do 

Estado Social e Democrático de Direito, mas como verdadeiro direito

16 HESSE, K., (2011). Escritos de derecho constitucional. Madrid: Fundación Colo 
Jurídico Europeo, 2011: p. 50 (n° 37).17O artigo 41 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia reconhece o direito i boa
administração como o direito de toda pessoa a que as instituições e órgãos tratem seus ass intos 
de modo imparcial e equitativo e dentro de um prazo razoável.



fundamental do povo brasileiro, em consonância com o disposto no § 2o do artigo 

5o da mesma Constituição.

Nesse sentido, J uarez Freitas defende que o direito à boa 

Administração se revela como norma implícita de direito fundamental na ordem 

constitucional brasileira, alicerçada em regras e princípios expressos na 

Constituição, podendo ser compreendido como:

(...) direito fundamental à administração pública eficiente e eficaz, 
proporcional cumpridora de seus deveres, com transparência, 
motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social 
e à plena responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas. A 
tal direito corresponde o dever de a administração pública observar, nas 
relações administrativas, a cogência da totalidade dos princípios 
constitucionais que a regem.18

Além dessas características facilmente extraíveis do texto 

constitucional, J uarez Freitas alude a outros elementos que também 

corporificam o direito fundamental à boa administração pública, como a 

transparência, a imparcialidade, a probidade, a legalidade, e de modo 

particularmente importante para esta ação, a atuação preventiva, precavida e a 

eficácia da Administração19.

Esse direito fundamental indica que não basta limitar ou controlar 

os poderes da Administração em benefício das liberdades individuais; há também 

que se cumprir correta e diligentemente as incumbências que a sociedade 

demanda do Poder Público.

18 FREITAS, Juarez. Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental à Boa
Administração Pública; São Paulo: Malheiros, 2009, p. 220. (Apud CORRALO, Giovani. Há 
um direito fundamental à boa governança? <
https://www.researchgate.net/publication/316564907 Ha um direito fundamental a boa go, 
vemanca> acesso em 17.03.2020). ~Y
19 CORRALO, Giovani. Há um direito fundamental à boa governança?/ <
https://www.researchgate.net/publication/316564907 Ha um direito fundamental a boá go 
vemanca> acesso em 17.03.2020) j
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A boa Administração é aquela que não se limita ao plano das 

garantias jurídicas, mas aumenta a qualidade dos serviços que realiza, sendo essa 

a finalidade primordial do direito administrativo do nosso tempo.20

Na esteira da boa Administração surge a ideia de boa 

Governança, que, de acordo com o Banco Mundial, é “o conjunto de instituições 

e tradições pelas quais o poder de governar é executado para o bem comum de 

um povo’\  Essa noção inclui: a capacidade de um governo de manejar

efetivamente seus recursos e a implementação de políticas estáveis, com seus 

dois indicadores: efetividade governamental e capacidade regulator ia ”21.

Logo se vê que a boa Administração/Govemança possui caráter 

instrumental, pois é a base a partir da qual o Poder Público, o que inclui os três 

poderes, deve cumprir —de modo responsável, diligente e sustentável— o 

extenso rol de atribuições que a Constituição lhe impõe, notadamente nas ações 

da seguridade social, historicamente caracterizadas pelo descompasso entre 

contínuas (e legítimas) demandas, mas finitos recursos.

Consoante ensina Miguel Antonio Quintanilla:

%..) a boa administração é considerada pela doutrina como uma espécie 
de direito-garantia ou direito instrumental que propicia a defesa de 
outros direitos, pelo qual dá unidade a diversos direitos
reconhecidos de maneira esparsa nos ordenamentos nacionais”22.

Com efeito, somente uma gestão cautelosa e responsável dos 

limitados recursos públicos, fator essencial para que se tenha uma “boa

20 MORÓN, Miguel Sánchez. Derecho Administrativo: Parte General, Madrid: Tecnos, 8. ed.,
2012, p. 66.
21 MENDIETA, Manuel Villoría e SÁNCHEZ, Agustín Izquierdo. Ética Pública y Buen
Gobierno. Madrid: Tecnos, 2016, p. 320. /
22 QUINTANILLA, Miguel Antonio. El Derecho a la Buena Administración. Madrid: Servigio
de Publicaciones de la Faculdad de Derecho de la Universididad Complutense de Madrid, 2010, 
p. 40. (tradução livre) ¡



governança”, poderá garantir o cumprimento sustentável das inúmeras 

obrigações prestacionais que devem ser observadas pela Administração.

Nesse contexto e com o intuito de garantir um maior controle e 

equilíbrio fiscal brasileiro, editou-se, em 15 de dezembro de 2016, a Emenda 

Constitucional n° 95, a qual institui o denominado Novo R egim e F is c a l ,  

inserindo os artigos 106 a 114 ao Ato de Disposições Constitucionais Provisórias. 

Dentre os pilares fundamentais dessa nova estrutura fiscal destaca-se o chamado 

teto de gastos, que estabelece como limites individualizados para as despesas 

primárias o valor referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela
r

variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -  IPCA.

Percebe-se, claramente, que o artigo 107 do ADCT, ao limitar a 

despesa primária àquela referente ao exercício anterior, objetiva concretizar o 

princípio da boa governança, exigindo do legislador e do administrador público 

uma atuação responsável, diligente e sustentável, sob pena de 

inconstitucionalidade do ato público editado em afronta ao denominado teto de 

gastos.

Nesse contexto, a ampliação dos recursos destinados ao Benefício 

de Prestação Continuada deve necessariamente ser analisado em confronto tanto 

com o princípio da boa governança como com a restrição imposta pelos artigos 

107 e seguintes do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias.

No que se refere inicialmente à adequação de tal expansão de 

despesa ao denominado teto de gastos, cumpre ressaltar novamente que tal 

aumento de gastos foi aprovado pelo Congresso sem qualquer análise do impacto 

orçamentário, ou mesmo indicação de fonte de custeio. Entretanto, consoante

destacado anteriormente, estimativas encaminhadas pela Secretaria Especial de/
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (Nota Técnica SEI n° 

9954/2020/ME -  doc. anexo) apontam para um impacto orçamçntário



conservador de aproximadamente R$ 20 bilhões anuais.

Desse modo, tal despesa de caráter obrigatório e continuado terá 

necessariamente que ser inserida dentro das despesas primárias deste e dos demais 

exercícios financeiros, comprimindo aindamáis o já escasso limite orçamentário 

destinado a gastos discricionários do governo federal.

Nesse sentido, relevantes as informações apresentadas na Nota 

Técnica SEI n° 10382/2020/ME da Secretaria Especial da Fazenda do Ministério 

da Economia (doc. anexo), verbis:

%..) 10. Nesse sentido, o arcabouço trazido pelo Novo Regime Fiscal 
contém diversos dispositivos que expressam e apoiam a preocupação 
do legislador constitucional com a viabilidade daquela Emenda 
Constitucional. Mencione-se o comando para que o projeto de lei 
orçamentária demonstre a compatibilidade da programação 
orçamentaria com o teto do gasto (§§ 3o e 4o do art. 107, ADCT/CF). 
Cite-se ainda a previsão de que proposição legislativa que crie ou altere 
despesa obrigatória deverá ser acompanhada da estimativa do seu 
impacto orçamentário e financeiro (art. 113, ADCT/CF). Nenhum 
desses requisitos esteve presente na tramitação que levou à 
aprovação do PLS no 55/1996.
11. Essa desconformidade com o NRF prejudica seriamente o 
cumprimento da determinação constitucional relativa ao teto do 
gasto. Para 2020 as despesas já autorizadas na LOA alcançam a 
totalidade do teto, ou seja, R$ 1.454 bilhões, de modo que gastos 
não contemplados no orçamento devem -  para assegurar o 
cumprimento do teto do gasto -  comprimir ainda mais as despesas 
discricionárias. A título de avaliação, a LOA 2020 preve despesas 
discricionárias do Poder Executivo da ordem de R$ 126 bilhões, o 
menor a preços constantes da série histórica iniciada em 2010. Este 
montante de despesa discricionária corresponde a apenas 8,07% da 
despesa sujeita ao teto.
12. Depreende-se que à luz da EC n° 95/2016 é ínfima a “margem” 
para absorção de gastos não previstos, como aqueles originados do
PLS n° 55. Cumpre mencionar que diversos fatores (demográficos, 
indexação de várias despesas etc.) atuam no sentido de pressionar ao 
longo do tempo o espaço fiscal do teto do gasto, de modo que a 
introdução de nova despesa obrigatória, expressiva e crescente é 
medida absolutamente deletéria para a manutenção da regra do teto 
gasto.
13. Importante destacar que os benefícios integrantes do sistema de 
seguridade social também são objeto de disciplinamento específico na
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Constituição Federal. Nesse sentido, deve ser mencionado o disposto 
no § 5o do seu artigo 195: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade 
social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente 
fonte de custeio total.”. Esse dispositivo demonstra de forma cabal a 
preocupação da Carta Magna com a sustentabilidade do sistema de 
seguridade social do país. É o reconhecimento de que a efetividade de 
um sistema de seguridade para a população advém não apenas da 
criação de benefícios bem-intencionados, mas também da observância 
da sustentabilidade do sistema de proteção social”, (grifou-se).

Resta evidente que o aumento da despesa pública resultado da 

aprovação do Projeto de Lei n° 55/1996 ofende de forma frontal o teto de gastos 

previsto no artigo 107 e seguintes do Ato de Disposições Constitucionais 

Transitórias, devendo ser reconhecida sua inconstitucionalidade.

Ademais, considerando que a boa governança da política pública 

relativa ao Benefício de Prestação Continuada integra o direito fundamental da 

sociedade brasileira —desta e das futuras gerações—, há que se reconhecer o 

dever fundamental dos Poderes Públicos de observar as limitações impostas pela 

realidade orçamentária, máxime no contexto atual, em que a expectativa de 

superação de um ciclo negativo da economia se depara agora com o desafío 

da pandemia mundial referente ao novo coronavírus (COVID-19).

De outro lado, muito embora a gestão operacional e executiva do 

Benefício de Prestação Continuada esteja sob a égide do Poder Executivo federal, 

certo é que o direito fundamental à boa governança deve ser observado por todos 

os Poderes da República que, no âmbito de suas respectivas competências, vierem 

a tratar do tema, conforme explica M iguel Antonio  Qu in tanilla:

“(...) Nessa linha, não se pode deixar de lado, ao estudar essas posturas, 
que também do ponto de vista objetivo, não interessa qual é o órgão 
do Estado que realiza a função administrativa, pois a mesma pOckT̂ X 
se efetivar pelos órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo ou 
Judiciário. Na atualidade, a Administração Pública está submehda a 
uma série de poderes e limitações, que constituem o contendo do 
direito administrativo vigente”. f



Nesse cenário, a observância do direito fundamental à boa 

governança passa necessariamente pelo enfrentamento honesto das limitações 

impostas pela realidade, sendo preciosa, nesse sentido, a lição de Jaime 

R odríguez-Ar a n a :

“Poderíamos dizer que a abertura à realidade, por meio de uma 
abordagem aberta e franca às condições objetivas de cada situação, e a 
abertura à experiência são componentes essenciais, atitudes básicas de 
talante ético, a partir das quais novas políticas públicas devem ser 
construídas. (...) A boa administração, o bom governo, necessita ter 
compromisso com a realidade, pois só a partir dela se pode melhorar o 
presente para construir um futuro melhor”23.

O mesmo autor chama a atenção para o artigo 31.2 da Constituição 

Espanhola de 1978, o qual prevê que “o gasto público realizará uma distribuição 

equitativa dos recursos públicos, e a sua programação e execução responderá a 

critérios de eficiência e economia” —dispositivo que guarda nítida 

correspondência principiológica, entre outros, com o artigo 37 da Constituição 

pátria— para discorrer sobre a necessidade de respeitar a realidade económica e 

orçamentária do Estado:

“Também encontramos um vetor constitucional relevante no artigo 31.2 
quando caracteriza o gasto público num contexto de equidade, 
eficiência e economia, deixando claro que a ação administrativa em 
um Estado Social é limitada e deve ser produzida em um contexto 
de austeridade, visto que o orçamento público não é de propriedade 
da Administração, mas dos cidadãos, e os agentes públicos nada mais 
são do que agentes do interesse público”.24

No caso vertente, a alteração do artigo 20, § 3o, da Lei n° 

8.742/1993, implica evidente violação ao direito fundamental (e princípio 

constitucional) da boa Administração, na medida em que, à míngua de qualquer 

planejamento, impõe ao Poder Executivo a necessidade de financiar majoraçãpAle

23 RODRÍGUES-ARANA, Jaime. El Ciudadno y EI Poder Público: EI Principio y El Derecho 
al Buen Gobierno y a la Buena Administración. Madrid: Reus, 2012, p. 21 (tradução livre).
24 RODRÍGUES-ARANA, Jaime. Op. Cit, p. 126. (tradução livre)
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gasto em absoluto descompasso com a realidade orçamentária —fato público e 

notòrio—, afetando gravemente a governança das contas públicas e violando, 

entre outros, o artigo 37 da Constituição da República.

Do mesmo modo, a já referenciada alteração legislativa representa 

ofensa direta ao artigo 2o da Constituição. Isto porque representou ofensa à 

indispensável harmonia entre os Poderes da União. Unidade e harmonia são dois 

conceitos inerentes ao exercício do poder em nome do povo. Daí que todos são 

corresponsáveis pela boa governança pública. De modo mais específico, também 

o Poder Legislativo é responsável pela boa governança pública, ou ainda, também 

deste se demanda uma representação e conduta responsável para com a eficiência 

e responsabilidade fiscal do Estado. No entanto, se se adotam pautas capazes de, 

no seu conjunto ou isoladamente, gerar um desequilíbrio imprevisível, 

desproporcional e incompatível com a realidade e capacidade do Estado, se 

inviabiliza o exercício da boa governança pública e, de modo ainda mais 

substancial, se quebranta a indispensável harmonia entre os poderes. Enfim, se 

legitimaria um poder sabotar o outro, enfraquecendo-se a unidade do poder em 

nome do povo e comprometendo-se os pilares fundamentais do Estado 

Democrático de Direito.

Esta situação, considerando-se a realidade atual, se toma ainda 

mais ilegítima. Isto porque, de um lado, os últimos anos vinham sendo marcados 

por uma grave crise económica no país, com recessão, altos índices de 

desemprego e desequilíbrio fiscal. De outro, porque hoje —e provavelmente em 

um futuro próximo— as finanças estão sendo especialmente demandadas para o

“enffentamento da emergência de saúde pública de importância intemacíôrral
/[ \

decorrente do coronavírus”25. Nesse cenário, os R$ 20 bilhões anqáis a ser 
comprometidos a partir da alteração do artigo 20, § 3o, da Lei n° 8.742/1^93, farão

25 Conforme artigo Io da Lei 13.979/2020.



falta para a saúde imediata da população brasileira e para a estruturação das 

diversas políticas públicas que estão em curso para suprir ou ao menos minimizar 

a dor, as necessidades e os impactos decorrentes da pandemia em curso.

Por tais razões, resta demonstrado que a alteração legislativa ora 

impugnada ofende frontalmente os artigos 2o; 5o, § 2o; e 37 da Constituição; bem 

como aos artigos 107 e seguintes do Ato de Disposições Constitucionais 

Transitórias. Daí porque resta indispensável o reconhecimento da 

inconstitucionalidade da alteração do artigo 20, § 3o, da Lei n° 8.742/1993, por 

ofensa ao direito fundamental à boa governança pública que assiste à sociedade 

brasileira.

IV -  DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. DA 

PRESENÇA DO PERIGO DA DEMORA.

r

E sabido que, para a concessão de liminar em arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, assim como nas medidas cautelares em 

geral, faz-se necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Quanto ao primeiro requisito, tem-se que a verossimilhança das 

alegações expostas na presente inicial restou satisfatoriamente demonstrada.

A par disso, cumpre observar que a urgência da liminar postulada 

se justifica na medida em que a derrubada do veto aposto pelo Presidente da 

República ao projeto de lei em questão, e a iminente promulgação da matéria, 

poderão vir a gerar acentuadas consequências financeiras para o erário federal.

Embora, segundo entendimentos dessa Suprema Corte do 

Tribunal de Contas da União, a eficácia jurídica da ampliação da cobertura do 

BPC seja dependente da existência de dotações suficientes, bem $ssim da 

compatibilidade com diretrizes orçamentárias em geral, a promulgação! da nova
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redação do artigo 20, § 3o, da Lei n° 8.742/1993 já configurará pretexto para o 

ajuizamento de milhares de ações judiciais país afora.

passivo judicial contra a União, além de, certamente, obstaculizar o cumprimento 

das metas fiscais dos próximos anos, consequências cujo apelo prático já 

caracterizam suficientemente o perigo com a demora na prestação jurisdicional.

de Contas da União, havia detenninado no dia 13 de março de 2020 a suspensão 

da ampliação do BPC determinada pelo Congresso Nacional. Entretanto, em 

julgamento ocorrido em 18 de março de 2020, o Tribunal de Contas da União 

suspendeu a cautelar antes deferida, e conferiu prazo de 10 dias para o Ministério 

da Economia encaminhar um plano de ação para apresentar as medidas 

necessárias para a implantação da ampliação ao acesso ao benefício de assistência 

social voltado para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, o BPC26.

sanitária e económica que se desenha com a expansão da contaminação do 

coronavírus (COVID-19) representa mais um fator a apontar a necessidade de 

suspensão imediata do aumento dos valores do Benefício de Prestação 

Continuada, o qual, como visto, acaba por reduzir ainda mais a restrita 

flexibilidade orçamentária do governo federal.

De fato, é de conhecimento público e notório que o Congresso 

Nacional vem de decretar o estado de calamidade pública decorrente da 

pandemia mundial causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), situaça^N 

dramática e absolutamente excepcional que demanda cautela redobrada e

Isso gerará grave insegurança jurídica e o risco de um vultoso

Importa destacar que o Ministro Bruno Dantas, do Tribunal

De outro lado, cumpre ressaltar que a crescente emergência

26 Informações retiradas do site do Tribunal de Contas dá União 
<https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/destaciue-da-sessao--plenaria-de-18-de- j
marco.htm>. Acesso em 19/03/2020.

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/destaciue-da-sessao--plenaria-de-18-de-


racionalidade no gasto público, notadamente aquele não diretamente relacionado 

com o enfrentamento da emergência de saúde.

Embora à primeira vista possa parecer que a alteração do artigo 

20, § 3o, da Lei n° 8.742/1993 tenha potencial impacto positivo sobre referida 

pandemia, tal visão não resiste a uma análise mais detalhada. A primeira delas 

aponta para o fato de que a ampliação do Benefício de Prestação Continuado foi 

discutida e aprovada em um ambiente político ainda isento da atual emergência 

sanitária, a indicar a ausência de relação entre ambos os acontecimentos.

Além disso, o aumento da citada despesa acaba por comprimir 

ainda mais o orçamento federal, restringindo recursos que agora poderiam ser 

destinados em políticas públicas específicas voltadas ao combate da citada 

pandemia.

Por fim, há que se ressaltar que, ao contrário do atual estado de 

calamidade pública, a expansão de gastos com o Benefício de Prestação 

Continuada não possui qualquer limitação temporal, perdurando para além da 

atual crise, o que caracteriza tal despesa como sendo de caráter obrigatório, nos 

termos do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal27.

Como consequência da natureza de gasto de caráter obrigatório e 

continuado, tal despesa deve necessariamente inserir-se no teto de gastos definido 

nos artigos 107 e seguintes do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, 

consoante já destacado no tópico do fumus boni iuris. De outro lado, as medidas

a serem tomadas para a contenção da pandemia do Coronavirus (COVID-19) 

podem ser financiadas por abertura de créditos extraordinários, os quais nãp/se 

incluem no denominado teto de gastos. j
/

27 “ Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legai de sua exècução por 
um período superior a dois exercícios.”
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Cumpre destacar, por fim, que o Decreto Legislativo n° 06, de 20 

de março de 2020, o qual reconheceu, para os fins do art. 65 da Lei Complementar 

n° 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, em nada altera a 

obrigatoriedade de observância do teto de gastos previsto no Ato de Disposições 

Constitucionais Transitórias, estando restrito à dispensa do cumprimento da meta 

fiscal, o que evita o contingenciamento de recursos para observância de tal meta, 

bem como permite o descumprimento de limite de gastos com pessoal do 

funcionalismo público. Dito de outra forma, tal decreto em nada impacta nos 

argumentos postos na presente arguição de descumprimento e também não elide 

o perigo da demora aqui demonstrado.

Tais fatos comprovam que o aumento do valor do citado benefício 

não apenas não tem relação direta com as medidas de combate à disseminação do 

coronavírus, como potencialmente se apresentam como um fator negativo de 

implementação de medidas emergenciais indispensáveis para o momento.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o perigo da demora a 

justificar o deferimento da cautelar ora pleiteada.

V -  DA POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DEMANDA COMO 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Por fim, cumpre destacar que, com a derrubada do veto 

presidencial pelo Congresso Nacional, o PLS n° 55/1996 pode vir a ser 

promulgado a qualquer momento, na forma dos §§ 5o e 7o do artigo 66 da 

Constituição Federal.

Não se desconhece a jurisprudência dessa Suprema Corte que
considera incabível o controle judicial de leis antes da ultimação do processo

/
legislativo. Todavia, tendo em vista os devastadores impactos orçamentáriós e 

financeiros que podem vir a ser gerados pela promulgação do PLS n° 55/1996, o



zelo com o erário federal impõe o ajuizamento da presente arguição ainda antes 

do mesmo da oficialização de sua vigência por meio das solenidades de estilo.

Alternativamente, postula-se que a presente causa seja recebida 

como ação direta de inconstitucionalidade, tendo por objeto a derrubada do VET 

n° 55/2019, ante a flagrante violação dos princípios democrático, republicano, do 

devido processo legal e do endividamento sustentável.

V I-D O  PEDIDO

Diante do exposto, pede-se:

a) o conhecimento da presente causa, antes mesmo da 

promulgação oficial do PLS n° 55/1996, na forma de arguição de descumprimento 

de preceito fundamental ou, alternativamente, como ação direta de 

inconstitucionalidade, tendo em vista a imperiosidade de inibir os drásticos riscos 

orçamentários e financeiros decorrentes da aprovação do projeto para o poder 

público federal;

b) liminarmente, a suspensão dos efeitos da deliberação do 

Congresso Nacional que, sem qualquer estimativa de impacto orçamentário ou 

financeiro, derrubou o veto presidencial aposto ao PLS n° 55/1996 ou da Lei 

objeto da conversão até o final julgamento do processo;

c) sejam colhidas as informações do Congresso Nacional e 

ouvidos, sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da 

República;

d) seja julgado procedente o pedido, declarando-se^^a-^ 

inconstitucionalidade da nova redação aprovada para o artigo 20, § 3o, da Lei n° ' 

8.742/1993, por afronta aos (i) artigos Io, caput; 2o; 5o, LIV e § 2o; 37; e/195, §

5o, do texto permanente da Constituição Federal, bem como (ii) artigos 107 a



113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluídos pela EC n° 

95/2016; e

resultado definitivo que impactará no planejamento, alcance e extensão das 

medidas que necessitam ser adotadas para superar este crítico momento da história 

brasileira e mundial, seja definitivamente julgada procedente a presente ação 

constitucional em caráter de urgência especial.

Nesses termos, pede deferimento.

Brasília, 23 de março de 2020.

f) a fim de não se prolongar a insegurança jurídica e de se ter um

JAIR MESSIAS BOLSONARO
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