
CAMARA DOS DEPUTADOS 

EXMO(A). SR(A). MINISTRO(A) Do sUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Arguição de Descumprimento de Precelto Fundamental n. 850 

Requerente: CIDADANIA 

Arguiçao de Descumprimento de Precelto Fundamental n. 851 

Requerente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PsB 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 854 

Requerente: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PsOL

RELATORA: MINISTRA ROSA WEBER.

MANIFESTAÇÃO 

I-sÍNTESE 

As ações foram propostas pelos partidos politicos indicados à 

epigrafe, todos com representação no Congresso Nacional, contra:

atos do Poder Público relativos a execução do indicador de 
Resultado Primário (RP) n° 09 
decorrente de emenda de relator-geral, exceto recomposição e 
correção de erros e omissões) da Lei Orçamentária Anual (LOA)
de 2021, a fim de evitar e reparar lesão a preceitos fundamentais 
que norteiam a Administração Pública e o Orçamento Püblico 
relativos à moralidade, à legalidade à transpar�ncia, ao controle 
social das finanças públicas, a impessoalidade, isonomiae ao 

regime de emendas parlamentares ao Orçamento." (Petiç�o 
inicial da ADPF 854)

(despesa discricionária 

As ações se pautam em matérias jornalisticas cuja narrativa, 
transposta para as petições iniciais, é no sentido da existência de um "esquema
montado pelo Governo Federal" destinado a aumentar a sua base de apoio nas 
Casas Legislativas mediante atuação do relator-geral do orçamento, que, de sua 

parte, promoveria a inserção de despesas na lei orçamentária por meio de sua 

prerrogativa de apresentação de emendas e, ulteriormente, parlamentares que 
dessem apoio politico ao governo seriam contemplados individualmente pela via 
de indicações que fizessem para a destinação de recursos provenientes de 
transferências voluntárias da União a órgãos e entidades selecionados. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

Os parâmetros constitucionais apontados pelos autores da ação 
residem nas disposições dos ats. 23, inciso l, 37, caput, 85, incisos Va VIl, 163- 

A, 165 e 166, $S 3° e 4°, da Constituição Federal e do art. 113 do Atos das 

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 

Os autores alegam que as emendas do relator-geral têm sido 
executadas sem que se conheça as informações especificadas, individualizadas 

e publicadas, não sendo possível identificar os beneficiários e os parlamentares 

que fizeram indicações para a execução das despesas, dificultando a 

fiscalização. 
obrigatórias para abrir espaço às discricionárias em detrimento da regularidade 

fiscal. 

Dizem, ainda, que o relator-geral teria cortado despesas 

Alegam, também, contrariedade àtransparência de que trata o art.

77 da Lei n° 13.898, de 11 de novembro de 2019 (Lei Orçamentária de 2020),
bem como desalinho com as disposições dos arts. 20, 3° e 4° da Lei n° 4.320/64. 

Alegam, por fim, que os atos narrados podem ser enquadrados 
nos arts. 319, 321 e 322 do Código Penal e nas hipóteses dos art. 4°, 10, inc.

XI e 11 inc. Ie ll da Lei de Improbidade Administrativa. 
O pedido de medida cautelar é na linha da suspensão imediata da 

execução das emendas do relator-geral (RP-9) ao Orçamento de 2021 e da 

publicação ou juntada aos autos de informações pormenorizadas das emendas 

RP-9, com informações completas inclusive dos parlamentares autores das 

indicações, o detalhamento da destinação dos recursos das emendas em 2020 
e 2021 e os convênios e contratos de repasse e termos de execução 
descentralizadas firmados com recursos orçamentários de emenda de relator- 

geral (RP-9).
O pedido definitivo épara que se declare a inconstitucionalidade do 

identificador de Resultado Primário (RP) n°9 (despesa discricionária decorrente 
de emenda de relator-geral) e, por conseguinte, das emendas do relator-geral do 

Orçamento de 2021. 

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal prestaram em 

conjunto as informações requestadas para a apreciação do pedido de medida 

cautelar. 

A ilustre Ministra Rosa Weber, Relatora, deferiu a medida cautelar

em decisão de 5 de novembro de 2021, ad referendum do Plenário, para que 

haja: (a) ampla publicização aos documentos embasadores da distribuição de 
recursos das emendas de relator-geral (RP-9), quanto ao orçamento dos 
exercicios de 2020 e de 2021; (b) a implementação de medidas para que todas
as demandas de parlamentares voltadas à distribuição de emendas de relator

geral, independentemente da modalidade de aplicação, sejam registradas em 

plataforma eletrônica centralizada, em conformidade com os principios da 

publicidade e transparência (CF, arts. 37, caput, e 163-A), quanto à execução
das despesas indicadas pelo classificador RP-9 (despesas decorrentes de 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

emendas do relator do projeto de lei orçamentária anual); e (c) a suspensão 
integral e mediata da execução dos recursos orçamentários oriundos do 
identificador de resultado primário n° 9 (RP-9), quanto ao orçamento do exercício 
de 2021, até final julgamento de mérito da arguição de descumprimento. 

Em suma, a Ministra Relatora embasou sua decisão argumentando 
que: (a) a juisprudência do Supremo Tribunal Federalreconhece a utilização de 
ADPF para impugnar omissões sistêmicas e práticas institucionais dos Poderes
Públicos, sempre que - diante da inexistência de outro meio capaz de sanar a 

controvérsia de forma geral, imediata, eficaz - os atos impugnados, 

transcendendo interesses meramente individuais, ostentam os atributos da 
generalidade, da impessoalidade e da abstração, justificando a intervenção 
judicial para a tutela de direitos fundamentais ou de interesses politicos e 
juridicos socialmente relevantes; (b) o Congresso Nacional institucionalizou uma 
duplicidade de regimes de execução das emendas parlamentares: o regime
transparente próprio às emendas individuais e de bancada e o sistema annimo
de execução das despesas decorrentes de emendas do relator (RP-9); (c) 
enquanto a disciplina normativa da execução das emendas individuais e de 
bancada (RP-6 e RP-7) orienta-se pelos postulados da transparência e da 
impessoalidade, o regramento pertinente às emendas do relator (RP-9)
distancia-se desses ideais republicanos, tornando imperscrutávela identificação 
dos parlamentares requerentes e destinatários finais das despesas nelas 
previstas, em relação aos quais, por meio do identificador RP 9, recai o signo do 
mistério; e (d) é incompatível com a forma republicana e o regime democrático 
de governo a validação de práticas institucionais por órgãos e entidades públicas
que, estabelecidas à margem do direito e da lei, promovam o segredo 
injustificado sobre os atos pertinentes à arrecadação de receitas, efetuação de 
despesas e destinaç�ão de recursos financeiros, com evidente prejuízo do acesso
da população em geral e das entidades de controle social aos meios e 
instrumentos necessários ao acompanhamento e à fiscalização da gestão 
financeira do Estado.

Contudo, ar. Decis�o não merece referendo do Plenário da Corte.

Preliminarmente, as ADPFs não devem nem mesmo serem
conhecidas, pois (a) uma intervenção judicial no caso dos autos seria uma 
afronta ao principio da separação de poderes; (b) as ações tratam 
eminentemente de matéria interna corporis, tendo em vista que a previsão de 
emendas do relator não é matéria de ordem constitucional e esta prevista apenas
na Resolução n° 01/2006-CN; (c) as ações não atendem o principio da 
subsidiariedade, previsto no art. 4°, § 1°, da Lei n. 9.882/1999, pois o que se 
quer, em verdade, é a declaração de inconstitucionalidade do identificador de 
Resultado Primário (RP) n° 9 e, por conseguinte, das emendas do relator-geral 
do Orçamento de 2021, ambos instituidos por lei editada sob a égide da atual 
Constituição da República; (d) tratam de lei de efeito concreto, sendo
inadmissivel o controle concentrado de constitucionalidade, não se enquadrando 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

o presente caso nos precedentes citados pela Relatora em relação à omissões

sistêmicas e práticas institucionais dos Poderes Públicos

No mérito, ar. Decisão não merece prosperar pois. (a) as emendas
de relator seguem rigorosamente a previsäo de emendamento aos projetos de 
lei orçamentária da Constituição Federal, conforme disciplinado pela Resolução 
n 1/2006-CN: (b) as emendas de relator seguem exatamente o mesmo rito de 
execução das demais programações constantes das lei orçamerntárias, dentro 
da discricionariedade própria do Poder Executivo; (c) as emendas de relator se 
diferem das emendas individuais e de bancada que tem caráter cogente, sendo
assemelhadas às programações propostas pelo Poder Executivo, não sendo
objeto de nenhum privilégio em relação a estas, e (d) a partir da instituição do 
RP 9 deu-se transparência as emendas de relator, permitindo a sua 

rastreabilidade. 

Por fim, registra-se que não restaram caracterizados os requisitos 
próprios da concessão da medida cautelar. A ausência do fumus boni juris é 
evidente, tendo em vista que as programações orçamentárias marcadas com o 

identificador RP-9 possuem amparo legal e ausência de contrariedade a 
qualquer dispositivo constitucional. Ademais, toda a documentação legislativa é 

disponibilizada em sistema acessivel via internet pela sociedade, que pode 
acompanhar pari passu a apreciação da matéria. Na mesma linha, não há que 
se falar periculum in mora, pois a medida cautelar suspensiva da execução das 
programaçães orçamentárias em exame promove grave interrupção do 
planejamento concertado no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo da 

União, comprometendo o bom andamento da gestão pública. Com a devida
vênia, a ponderação entre conceder a medida, obstruindo o fluxo administrativo, 
ou negá-la, mantendo o status quo, milita em favor da segunda opção. 

Esses argumentos serão mais detalhados a seguir. 

Il- DA ADMISSIBILIDADE DAS ADPFs 

As ADPFs não devem ser conhecidas, pois: a) a intervenção 
judicial no presente caso viola o principio da separação dos poderes, previsto no 
art. 2 da Constituição Federal (.1); b) tratam eminentemente de matéria intema
corporis (l1.2); c) não atendem a regra da subsidiariedade, conforme determina 
o art. 40, 10, da Lei 9.882/1999 (11.3); e d) tratam de lei de efeito concreto, sendo
inadmissivel o controle concentrado de constitucionalidade (lI.4).

Il.1 Da Violação do Principio da Separação de Poderes: 
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CAMARA DOS DEPUTADOOS 

Inicialmente, registra-se que não cabe ao Poder Judiciário alterar 
as escolhas legitimamente feitas pelo legislador, tais como as referentes às 

programações incluidas na lei orçamentária por meio de emendas de relator.
Essas escolhas decorrem de decisão tipica e soberana do Parlamento. O 
Judiciário não pode determinar que o Legislativo adote determinado 
procedimento na votação da lei orçamentária, porque tal ato constituiria 
invasão das prerrogativas constitucionais estabelecidas, com ofensa, por 
corolârio, ao principio da separação dos Poderes, consagrado no art. 2° da 
Constituição Federal.

Há inclusive decisão recente do Supremo Tribunal Federal, na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.468-DF, firmando a seguinte tese 
"Salvo em situações graves e excepcionais, n�o cabe ao Poder 
Judiciário, sob pena de violação ao principio da separação de poderes, 
interferir na função do Poder Legislativo de definir receitas e despesas
da administração pública, emendando projetos de leis orçamentárias, 
quando atendidas as condições previstas no art. 166, $ 3° e $ 4, da 
Constituição Federal"

No caso dos autos não há situação grave ou excepcional a ser
sanada e as condições previstas no art. 166, $ 3° e$4 nãoforam violadas, o 
que afasta uma revisão no campo judicial. No corpo da referida decisão, há ainda
importantes argumentos no sentido de que fixar, deliberar e definir o 
orçamento é uma função, com já dito, típica do Poder Legislativo, devendo
o Judiciário, nesses casos, atuar com uma postura de deferência 
institucional em relação ao debate parlamentar: 

A separação dos poderes, sob o enfoque da pré-compreensão das 
funções institucionais e constitucionais proporciona a interpretação de 
que a atividade de "fixar- istoé, de "deliberar acerca" e "defini"- o 
orçamento correspondea uma das tipicas atribuições do Poder
Legislativo na seara do Estado Democrático de Direito (CRFB/1988, 
art. 1). 

.Jdiante da ausência de abusividade, deve-se declarar que a função
de definir receitas e despesas do aparato estatal é uma das mais 
tradicionaise relevantes do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder
judiciário, no caso, uma postura de deferência institucional em relação
ao debate parlamentar, sob pena de indevida e ilegitima tentativa de 
esvaziamento de tipicas funções institucionais do Parlamento. (ADI 
5468, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2016, 
PROCESSO ELETRÓNICO DJe-169 DIVULG 01-08-2017 PUBLIC 
02-08-2017) 

Assim, as ADPFs não devem ser conhecidas, tendo em vista que 
uma intervenção judicial neste caso esvaziaria funções tipicas e institucionais do 
Parlamento, violando abertamente o disposto no art. 2° da Constituição Federal. 

1.2 Da impossibilidade do meio para Impugnar Matéria Interna

Corporis: 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

A Constituição Federal, no caput do art. 166, dispõe que "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". Na mesma linha, o § 
2° do art. 166, também da Constituição Federal, determina que "as emendas

serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e 
apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso 
Nacional". 

Vale ainda destacar que a Constituição somente faz referência 
expressa às emendas individuais e de bancada estadual (art. 166, S$ 9° a 20). 
A previsão de emendas do relator, por outro lado, esta previstas apenas no art. 
144 da Resolução n° 01/2006-CN, transcrito a seguir 

Art. 144. Os Relatores somente poderão apresentar emendas à 
programação da despesa com a finalidade de: 

-corrigir erros e omissões de ordem técnica ou legal 
-recompor, total ou parcialmente, dotações canceladas, limitada

a recomposição ao montante originalmente proposto no projeto; 

I atender às especificações dos Pareceres Preliminares. 
(grifo nosso) 

As emendas apresentadas pelos relatores seguem rigorosamente 
as especificações dos Pareceres Preliminares e, durante o processo de 
discussão e aprovação da leiorçamentária, cabe a um Comitê de parlamentares 
analisar a admissibilidade das emendas, conforme consta da Resolução n° 
01/2006-CN. 

O próprio Congresso institui uma série de procedimentos visando 
a garantir que as emendas apresentadas ao orçamento contemplem todas as 
regras constitucionais, legais e regimentais, permitindo que sejam questionadas 
caso haja alguma dúvida, o que não ocorreu nos últimos processos de aprovação 
do orçamento. 

Assim, a discussão sobre as emendas de relator (RP 9) não atinge
o ámbito constitucional, configurando matéria eminentemente interna
corporis, sendo, portanto, impossivel de ser impugnada por meio de ADPF,
exigindo a contenção do Poder Judiciário nesse caso. 

I.3 Do Não Atendimento da Regra da Subsidiariedade: 

Ar. Decisäo merece reforma neste ponto. A lustre Relatora afirma
que "restou demostrada, ao mesmo em juizo delibatório, a insuficiência dos 
meios processuais ordinários para imprimir solução satisfatória à controvérsia 
posta" (p. 21). 

Sobre o assunto, vale ressaltar a argumentação levantada no 
parecer do Procurador-Geral da República, no sentido de que o objeto da 
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CAMARA DOS DEPUTADOs 

presente ação é, em verdade, a Lei n. 14.144/2021, tendo em vista que é nela 
que estäo previstas as programações orçamentárias incluídas pelas emendas
do relator (RP 9). 

Como dito pelo PGR, "Se o relator-geral do projeto de lei 
orçamentária poderia ou não, tendo em vista o art. 166, § 3°, da Constituição 
Federal, emendar o projeto de lei orçamentária encaminhado ao Congresso 
Nacional pelo Poder Executivo; se poderia ou não acrescentar novas 
programações orçamentárias; se as programações orçamentárias seriam ou não 
genéricas, tudo isso é passivel, em tese, de exame via ação direta de 
constitucionalidade, porque a Lei Orçamentária Anual LOA de 2021 
materializou, no ordenamento jurídico, as referidas emendas do relator-geral (RP 
9)." 

A Lei 9.882/1999, em seu art. 40, § 10, deixa claro que "não será 
admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver
qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade". No caso em tela - LOA de 

2021 caberia Aç�o Direta de Inconstitucionalidade (ADI), de acordo com o art. 
102, I, "a", da Constituição Federal

O pedido definitivo não deixa margem a dúvidas, pois é para que 
se declare a inconstitucionalidade do identificador de Resultado Primário (RP) n° 
9 (despesa discricionária decorrente de emenda de relator-geral) e, por
conseguinte, das emendas do relator-geral do Orçamento de 2021, ambos 
instituidos por lei editada sob a égide da atual Constituição da República.

Não há nem mesmo que se falar em princípio da fungibilidade entre 
ações de controle concentrado quando for evidente a inadequação da via 
processual eleita, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal (vide
ADPF 562-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13.6.2019). 

Vê-se, portanto, que as ADPFs não devem ser conhecidas, tendo 
em vista que não atendem à regra da subsidiariedade prevista na Lei 

9.882/1999 

I1.4 Da Inadmissibilidade de Controle Concentrado de 
Constitucionalidade de Leis de Efeito Concreto: 

Neste ponto, é necessário desconstituir os equivocos da r. Decisão
liminar proferida. A lustre Ministra Relatora argumenta que é possivel a 

utilização de ADPF no presente caso, pois houve uma evolução jurisprudencial 
no sentido de que esse tipo de açäo pode servir para atacar práticas 
institucionalizadas e omissões sistêmicas atribuidas a órgãos do Poder 
Executivo e Legislativo. 

Não se desconhece a jurisprudência nesse sentido. No entanto, ela 
não se amolda ao caso dos autos. As leis orçamentárias são destituidas de 
generalidade a abstração, requisitos necessários para que haja o controle
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CAMARA DOS DEPUTADObs 

concentrado de constitucionalidade. Ora, o orçamento é uma peça formalmente 
instrumentalizada por meio de lei, mas, que, materialmente, se traduz em ato 
politico-administrativo, impassível, portanto, de controle de constitucionalidade 
Nessa linha, registram-se diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal

".] LEI ORÇAMENTÁRIA: ATO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO -

E NÃO NORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO 
ART. 102, I, "A", DA C.F. 1. Não há, na presente Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, a impugnação de um ato normativo. Não se 
pretende a suspensão cautelar nem a declaração final de 
inconstitucionalidade de uma norma, e sim de uma destinação de 
recursos, prevista em lei formal, mas de natureza e efeitos

politico-administrativos concretos, 
conformidade dos precedentes da Corte, descabe o controle
concentrado de constitucionalidade como previsto no art. 102, I, "a", da 
Constituição Federal, pois ali se exige que se trate de ato normativo. 
Precedentes (.". (ADI 1640 DF, Relator(a): Min. SYDNEY 
SANCHES, Julgamento: 12/02/1998).

hipótese em que, na 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COM EFEITO CONCRETO. LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS: Lei 10.266, de 2001. I. - Leis com 

efeitos concretos, assim atos administrativos em sentido material: não
se admite o seu controle em abstrato, ou no controle concentrado de 
constitucionalidade. Il. - Lei de diretrizes orçamentárias, que tem 
objeto determinado e destinatários certos,

generalidade abstrata, é lei de efeitos concretos, que não está 
sujeita à fiscalizaç�o jurisdicional 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. V. - Aç�o direta de 
inconstitucionalidade não conhecida. (ADI 2484 MC, Relator(a) 
CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2001, DJ 14 
11-2003 PP-00011 

assim sem 

no controle concentrado. lll. -

EMENT VOL-02132-13 PP-02452) 

Não obstante a jurisprudência do STF passar a admitir a 
possibilidade de se apreciarem as leis orçamentárias nas ações de controle de 
constitucionalidade, consoante apontou a ilustre Relatora na decisão concessiva 
da medida cautelar (p. 13), éforçosoreconhecer que os precedentes citados por 
S.Exa. não invalidam as premissas que se colocam neste tópico, achando-se a 
Corte diante de hipótese diversa e absolutamente nova.

De fato, na citada AD1 2925-MC, o Tribunal considerou adequado
o controle de constitucionalidade quando a lei orçamentária revele contornos de 
generalidade e abstração, abandonando o campo da eficácia concreta. Cuidava-
se, na ocasião, de interpretação que repercutia na destinação da Contribuição 
de Intervenção no Dominio Econômico - CIDE a caracterizar efeitos abstratos e 

de generalidade. 

Na ADIs 4048-MC e 4049-MC, o Tribunal se defrontou em 
realidade com o tema dos limites constitucionais do Poder Executivo na edição 
de medidas provisórias de abertura de crédito extraordinário. 
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Nas presentes ADPFs, diferentemente do verificado nos aludidos 
precedentes, a lei orçamentária é essencialmente um ato de efeitos concretos 
não se aplicando aquelas diretrizes consideradas nos acórd�os trazidos ao 
confronto. 

Vê-se, portanto, que as ADPFs não devem ser conhecidas, 
tendo em vista que têm por objeto lei orçamentária, de efeitos concretosse 
com destinatários certos, sem generalidade abstrata, requisito esse 
essencial para que haja a atuação jurisdicional no âmbito do controle
concentrado. Ademais, não há no caso concreto prática institucionalizada 
ou omissão sistêmica por parte do Parlamento. Como já dito em tópico 
anterior, a deliberação em relação ao orçamento é uma função tipica do 
Poder Legislativo, e só poderia, conforme própria jurisprudência do STF, 
sofrer intervenção judicial em situações excepcionais e graves, o que não 
é o caso.

No entanto, caso o Pleno do Supremo Tribunal Federal entenda em 
sentido diverso em relação às preliminares levantadas, no mérito, a liminar não 
deve ser referendada pelos argumentos a seguir.

II- DO MÉRITO

lI.1 Da Legalidade das Emendas de Relator:

A participação do Poder Legislativo na definição dos orçamentos 
públicos se dá por meio de emendas ao projeto de lei orçamentária, nos termos 
do art. 166 da Constituição Federal. Com a promulgação da Emenda 
Constitucional n° 86, as emendas individuais passaram a ter um tratamento 
diferenciado das demais emendas, com garantia de execução das suas
programações em deteminado valor. Posteriormente, a Emenda Constitucional 
n° 100 estendeu essa prerrogativa às emendas de bancada.

A Resolução n° 01/2006-CN prevê a possibilidade de serem 
apresentadas emendas por quatro tipos de autores: parlamentares, bancadas 
estaduais, comissões permanentes e relatores da lei orçamentária. 
especificamente, em relação as emendas de relator, o art. 144 preve 

E, 

Art. 144. Os Relatores somente poderão apresentar emendas à 
programação da despesa com a finalidade de: 

1- corrigir erros e omissões de ordem técnica ou legal 
I1- recompor, total ou parcialmente, dotações canceladas, limitada

a recomposição ao montante originalmente proposto no projeto
II atender às especificações dos Pareceres Preliminares. 

(grifo nosso) 

Como já mencionado, as emendas apresentadas pelos relatores 
seguem rigorosamente as especificações dos Pareceres Preliminares e, durante
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o processo de discussão e aprovação da lei orçamentária, cabe a um Comitê de 
parlamentares analisar a admissibilidade das emendas, conforme consta da 
Resolução n° 01/2006-CN. 

Além disso, em caso de controvérsia sobre a constitucionalidade 
de emenda, é dada ainda a possibilidade de os parlamentares se valerem de 
mecanismos regimentais, destacando-se o 
Contestação Orçamentária" (at. 148 da Resolução n° 01/2006-CN), que pode 
ser acionado para prevenir emendas que contrariem a Constituição ou normas

regimentais. 

instrumento denominado 

Importante destacar que, durante a tramitação dos projetos de 
lei orçamentária anual de 2020 e 2021, ao contrário do já ocorrido em anos
anteriores, não houve questionamento quanto à constitucionalidade, 
legalidade e descumprimentos das normas regimentais das emendas
apresentadas pelos relatores. 

II1.2 Da Execução da Programação Orçamentária: 

A execução das programações orçamentárias constantes do 
orçamento federal, exceto as de emendas individuais e de bancada, segue
o mesmo procedimento há muitos anos. Ademais, as programações incluidas 
por emendas de relator são absolutamente idênticas às demais que integram a 
lei orçamentária e que tem como origem o projeto de lei enviado pelo Executivo 
tendo o mesmo tratamento das demais programações. 

As ações especificadas no orçamento com a localização "Nacional" 
podem ser aplicadas em qualquer parte do território nacional ou regional, sendo 
os recursos destinados a um Municipio, Estado, Consórcio Municipal, ou até 
mesmo para uma Entidade Privada, desde que compativeis com os critérios de 
regionalização do plano plurianual, além daqueles dos eventuais planos e 
programas nacionais, regionais e setoriais. 

Além disso, devem observar ainda preceito estabelecido na LDO 
para exigir dos órgãos que a execução de programações genéricas da lei 
orçamentária, originadas de emendas ou não, que veiculem transferências 
voluntárias aos Estados, Distrito Federal e Municipios, devem ser precedidas da 
divulgação dos critérios utilizados. 

Saliente-se que, mesmo atendidos tais critérios gerais
execução orçamentária convergente com as diretrizes, objetivos e metas
dos planos e programas e respectivos critérios de regionalização - ainda

assim permanece alguma margem de escolha de responsabilidade 
exclusiva do gestor público na execução dessas programações 
discricionárias. 

Essa margem, que pode variar de acordo com cada órg�ão 
concedente, é a que possibilita que sejam consideradas especificidades durante
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a execução do orçamento, as quais decorrem da diversidade de situaçóes dentro 
do universo de 5.570 Municipios e de todos os Estados e o Distrito Federal, a 
exemplo das situações emergenciais, da prioridade de conclusão de convénios 
e projetos em andamento, da repercussão dos impedimentos técnicos
identificados na análise das propostas e de outros múltiplos fatores

Diante da carência e das demandas dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, governadores, prefeitos, vereadores, outros agentes

sociedade 
independentemente de partidos, sempre procuram maximizar o atendimento de 
diversos segmentos populacionais, o que se dá em um ambiente de competição 
por recursos sempre limitados. Nesse contexto, são encaminhadas sugestöes 
para manifestar pretensões e carências locais, cabendo, em última instância, aos 
órgãos do Poder Executivo definir dentre as prioridades e critérios de 
elegibilidade, observados os marcos legais já apontados (PPA, planos e 
programas e demais instrumentos nomativos), o que deve ser atendido. 

publicos, representantes da civil parlamentares e 

Esse procedimento que vem sendo adotado por todos os 
governos nos últimos anos é o mesmo aplicado à execução orçamentária 
e financeira das emendas de relator, tais programações não gozam de 
quaisquer privilégios: devem ser compativeis com o plano plurianual e 
respectivas politicas públicas, bem como com a lei de diretrizes 
orçamentárias. Submetem-se ao exame prévio dos órgãos de execução, e 
podem ser afastadas por impedimento técnico, além de estarem sujeitas a 
contingenciamento, na mesma proporção aplicada às demais despesas
discricionárias. 

Não deixa nenhuma dúvida nesse procedimento a Portaria
Interministerial ME/SEGOV-PR N° 6.145, de 24 de maio de 2021. que é taxativa
em relação a faculdade do relator geral de indicar beneficiários durante a 
execução orçamentária, tendo essa indicação caráter meramente sugestivo e 
não vinculante. 

E oportuno salientar que, nos termos da referida Portaria, todas as 
indicações de beneficiários de emendas sujeitam-se ao crivo dos órgãos 
setoriais de planejamento e orçamento, cabendo aos mesmos concluir pela 
existência ou não de impedimento de ordem técnica à execução da despesa.

Dessa forma, não se pode concluir que os critérios de elegibilidade 
e seleção há muito utilizados no processo decisório interno dos órgãos do 
governo federal encarregados da execução das programaçóes, incluidas por 
emendas ou originários do projeto de lei orçamentária encaminhado, não
atendam aos principios constitucionais. 

IL. 3 Da Distinção Quanto ao Caráter das Indicações: 
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Quanto às emendas individuais (RP 6), a formalização das 
indicações promovidas pelos respectivos autores é feita em sistema
informatizado Siop, que serve também para o cadastramento e gestão das
propostas pelos proponentes, com ampla publicidade. Já as indicações das 
emendas de bancada impositivas (RP 7) são feitas por meio de oficio
encaminhado diretamente ao Ministério encarregado da execução. 

Consolido-se na prática a ideia de que essas indicações têm
caráter basicamente vinculante (reforçado pelas disposições da LDO, com base 
no art. 166, $ 14, da CF), ressalvada a constatação de impedimento técnico. Em 
ambos os casos, existe uma relação única e exclusiva entre o autor da emenda 

ea programação constante da LOA. Os montantes por parlamentar ou bancada
são definidos previamente, sendo que os respectivos autores recebem código
de acesso ao sistema para, em momento próprio, inserir as indicações. A 
escolha dos beneficiários depende da vontade exclusiva dos respectivos 
autores.

Por outro lado, é preciso distinguir tais indicações daquelas 
utilizadas tradicionalmente como instrumento de atuação política e que tem 

respaldo nos Regimentos das Casas do Congresso. O Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (art. 113) e o Regimento Interno do Senado (art. 224) 
conceituam as "indicações" como proposições através do qual o parlamentar ou 
a comissão "sugere" a outro Poder a adoção de providência, ou a realização de 
ato administrativo ou de gestão.

Essa distinção é fundamental. 

As indicações de beneficiários relativas às programações 

incluídas por emendas de relator (RP 9) e emendas coletivas (RP 2) mantém
o caráter tradicional dos Regimentos internos das Casas, ou seja, não são 
vinculantes e se circunscrevem aos acordos políticos. Além de não terem
caráter normativo, são definidas em um contexto onde se faz necessário conciliar 
um conjunto de pleitos (prefeitos, governadores, partidos politicos, agentes da 
sociedade, etc) com as limitações orçamentárias. Não existe uma relação
biunivoca entre o autor da emenda e o ente beneficiado. Por exemplo, a 
indicação de uma determinada obra pode atender o interesse difuso de vários 
parlamentares ou de partidos politicos, ou mesmo do ministro da pasta. 

Com efeito, as indicações, tomadas em sentido amplo, de 
sugestões para decisão sobre atos administrativos, podem inclusive ter origem
fora do parlamento, não se limitando às emendas parlamentares, mas
compreendendo também as programações incluídas originalmente pelo Poder
Executivo. Sindicatos, associações industriais, grupos econômicos, enfim, 
quaisquer atores com relevo no processo politico habitualmente buscam 
influenciar (informalmente) a execução das políticas públicas. 

Exigir o cadastramento de todas as indicações difusas que 
ocorrem dentro do parlamento poderia implicar o mesmo procedimento 
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quando da elaboração da proposta orçamentária, o que mostra a falta de razoabilidade. 

Não cabe, portanto, exigência de registro formal dos autores das indicações no SIOP, uma vez que as mesmas não possuem caráter
cogente, são difusas e fluidas (precárias), podendo atender múltiplos interessados, e refletem acordos a partir da vontade coletiva de agentespoliticos representantes da maioria parlamentar ou que detém comando
da pasta. 

Tratando-se de execução de programações genéricas que
requerem escolha de beneficiário, o que importa é que os órgãos de execuçãofaçam a compatibilização dessas indicações ("pedidos") com os planos e 
programas, bem assim a observância das disposições do PPA, da LDO e da 
legislação vigente.

Assim, é do poder Executivo, em última instância, o poderdiscricionário de comprovar que a execução (seja por atendimento de indicações 
ou daquilo que for de sua própria escolha) se circunscreve dentro da legislação, destacando-se em especialo previsto no art. 86 da LDO atual.

IIl.4 Da Publicidade e Transparência das Emendas de Relator:

A partir de 2020, o Congresso Nacional, no intuito de promover a 
publicidade e transparência, incluiu na LDO de 2020 (Lei n° 13.898, de 11 de 
novembro de 2019) a identificação das programações incluídas pelo relator geral
(RP 9) e por Comissões Permanentes (RP 8) na lei orçamentária, o que permite
a rastreabilidade e o acompanhamento da execução orçamentária e financeira 
dessas programações 

Quando realizado o empenho dessas programações, são 
identificados o beneficiário da programação e o objeto especifico da 
programaçao, informações acessiveis a qualquer cidadão, permitindo a 
transparência da execução. 

No caso das emendas individuais, é evidente a vinculação 
entre o autor da emenda e o autor da indicação/sugestão, nos demais
casos não há como fazer necessariamente essa vinculação. No caso das
emendas de comissão e relator, as sugestões podem ter sido feitas até mesmo 
por não membros do parlamento, ou até não existir a sugestão. Já no caso de 
emendas de bancada, o autor da emenda é um coletivo e a indicação pode ter 
sido feita por qualquer um dos integrantes da bancada.

IV- DA AUSÊNCIA DoS REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR
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Com a devida vênia da compreensão inicial da ilustre Ministra
Relatora, não restaram caracterizados os requisitos próprios da concessão da 
medida cautelar. 

IV.1 Da ausência do fumus boni juris: 

A medida cautelar determinada, consistente na suspensão por
tempo indefinido da execução de parcela substancial do orçamento público,
calcada suspeitas destituidas de comprovação, apresenta-se em 

manifestamente contrária ao princípio da separação de Poderes insculpido no0

art. 2° da Constituição da República. 

A exposição alusiva às programações orçamentárias marcadas
com o identificador RP 9 denota o seu amparo legal e ausência de contrariedade 
a qualquer disposição constitucional. O trâmite das emendas do relator-geral do 
orçamento acha-se regrado em Resolução do Congresso Nacional de 2006, 
norma que minudencia as fases de apreciação da matéria desde o parecer
preliminar. Toda a documentação legislativa é disponibilizada em sistema

acessivel via internet pela sociedade, que pode acompanhar pari passu a 
apreciação da matéria. A execução das programações orçamentárias objeto de 
emendas do relator-geral, que, não custa frisar, contam necessariamente com a 
aprovação das duas Casas do Congresso Nacional em sessão püblica, também
é levada a efeito com base em normativa própria do Poder Executivo, sendo
igualmente públicos e disponiveis todos os atos 

Essas constatações, militam de desfavor das teses sustentadas 
nas peças exordiais das ações, que padecem do requisito do fumus boni junis
inerente à tutela cautelar. 

.2. Da ausência do periculum in mora: 

A medida cautelar suspensiva da execução das programações 
orçamentárias em exame promove grave interrupção do planejamento 
concertado no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo da União,
comprometendo o bom andamento da gestão pública. Com a devida vênia, a 
ponderação entre conceder a medida, obstruindo o fluxo administrativo, ou negá-
la, mantendo o status quo, milita em favor da segunda opção. Com efeito, do 
deferimento da medida liminar deflui grande insegurança para uma variada gama 
de aplicaçQes do dinheiro público e seria em detrimento do interesse püblico.

O efeito da suspensäo sistemática de todas as programações 
marcadas com o identificador RP 9, incluidas por emendas de relator, será 
o de impedir a continuidade de inúmeras obras e serviços em andamento, 
na maioria das vezes objeto de convênios com outros entes da federação, o que 
traria grande prejuízo às polticas públicas em execução e que foram 
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regulamente acordadas no âmbito do Congresso Nacional com o Executivo, 

além de outras consequências jurídicas e administrativas. 

A medida, além de impor 6nus e perdas para a população 
beneficiada e para a administração, se mostra desnecessária, já que existem 

meios, em especial a cargo dos órgãos de controle externo e interno, para fazer 
valer o cumprimento das disposições da lei de diretrizes orçamentárias quanto à 

publicação dos critéios alocativos. 

Caracteriza-se, portanto, grave risco no deferimento da medida, e 

não o contrário, presente, pois, o periculum in mora reverso.

v- DA NOTA TÉCNICA DA CONSULTORIA DE ORÇAMENTO 

Para subsidiar a decisão de Vossa Excelência, segue anexa a esta 

manifestação a nota técnica n. 63/2021, elaborada pela Consultoria de 

Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. 

VI-DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, requer-se a revogação integral da decisão cautelar, 
ou, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, o seu não

referendo pelo Plenário desta Corte. Caso o pedido retro eventualmente não seja 
acolhido, requer seja restabelecida integralmente a execução dos recursos

orçamentários oriundos do identificador de resultado primárion°9 (RP 9) até final

julgamento de mérito das ações ADPFs.

Nesses Termos, 
Pede Deferimento. 

Brasilia/DF, 8 de novembro de 2021. 

ARTHUR LIRA 
PRESIDENTE 
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