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LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 

 

Mensagem de veto 

Estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal e dá 

outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

        Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. 

        § 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em 

que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, 

mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a 

limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, 

da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive 

por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

ADI 2198. 

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Federal nº 9.755/98. Autorização para que o Tribunal de 

Contas da União crie sítio eletrônico denominado Contas Públicas para a divulgação de dados 

tributários e financeiros dos entes federados. Violação do princípio federativo. Não ocorrência. 

Prestígio do princípio da publicidade. Improcedência da ação.  

1. O sítio eletrônico gerenciado pelo Tribunal de Contas da União tem o escopo de reunir as 

informações tributárias e financeiras dos diversos entes da federação em um único portal, a fim de 

facilitar o acesso dessas informações pelo público. Os documentos elencados no art. 1º da legislação já 

são de publicação obrigatória nos veículos oficiais de imprensa dos diversos entes federados. A norma 

não cria nenhum ônus novo aos entes federativos na seara das finanças públicas, bem como não há em 

seu texto nenhum tipo de penalidade por descumprimento semelhante àquelas relativas às hipóteses de 

intervenção federal ou estadual previstas na Constituição Federal, ou, ainda, às sanções estabelecidas 

na Lei de Responsabilidade Fiscal.  

2. Ausência de inconstitucionalidade formal por ofensa ao art. 163, inciso I, da Constituição Federal, 

o qual exige a edição de lei complementar para a regulação de matéria de finanças públicas. Trata-se 

de norma geral voltada à publicidade das contas públicas, inserindo-se na esfera de abrangência do 

e-DOC 4A4F9ECA-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4A4F9ECA

http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/jurisprudencia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/2000/Vep101-00.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#titulovicapituloii
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4340310
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9755.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A4F9ECA


 
 

 

 

Venda proibida. Obra disponível também em http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/jurisprudencia    
 

P
á

g
in

a
   

 8
 

direito financeiro, sobre o qual compete à União legislar concorrentemente, nos termos do art. 24, I, da 

Constituição Federal.  

3. A norma não representa desrespeito ao princípio federativo, inspirando-se no princípio da 

publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-

se, portanto, no contexto do aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, 

reafirmando e cumprindo, assim, o princípio constitucional da publicidade da administração pública 

(art. 37, caput, CF/88).  

4. Ação julgada improcedente. 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 9.744 - DF. 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – CGU. PROCEDIMENTO 

FISCALIZATÓRIO EM MUNICÍPIOS. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRELIMINARES NA 

PÁGINA DA INTERNET. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA 

DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DAS REGRAS 

CONSTITUCIONAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. TUTELA DOS 

INTERESSES DA SOCIEDADE.  

1. Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado pela (...), contra 

ato a ser praticado pelo Sr. Ministro de Estado do Controle e da Transparência, consubstanciado na 

publicação – no site de internet da Controladoria-Geral da União - de relatório preliminar que aponta 

irregularidades na utilização de verba federal destinada à utilização do impetrante.  

2. Sustenta o impetrante que essa medida administrativa – publicação do relatório – caracteriza ato 

ilegal e abusivo, na medida em que antecipa juízo de valor que somente será alcançado pelo trabalho 

que vier a ser desenvolvido pelos órgãos competentes para o exame do mencionado relatório, uma vez 

que a Controladoria não detém competência para o julgamento das informações por ela colhidas, 

desiderato que é de responsabilidade do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público ou ainda 

dos órgãos federais que autorizaram as verbas ao Município.  

3. Inexistência, todavia, do direito vindicado, tampouco da sua liquidez e certeza, vez que o exercício 

de qualquer cargo ou função pública, notadamente o de chefe do Poder Executivo municipal, demanda 

a necessária submissão aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, dentre outros requisitos.  

4. Hipótese em que deve se aplicar a proporcionalidade entre as regras constitucionais e a 

hierarquização do bem a merecer a tutela da jurisdição. Na espécie, o objetivo colimado pelo impetrante 

não prevalece sobre o interesse social que a impetrada busca assegurar.  

5. Segurança denegada. 

        § 2o As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios. 

        § 3o Nas referências: 
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        I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão compreendidos: 

        a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o 

Poder Judiciário e o Ministério Público; 

        b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas 

estatais dependentes; 

        II - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal; 

ADI 3756. 

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DO INCISO 

II DO § 3º DO ART. 1º, BEM COMO DOS INCISOS II E III DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR 

Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000.  

1. É de se reconhecer a legitimidade ativa ad causam da Câmara Legislativa do Distrito Federal, dado 

que a presente impugnação tem por alvo dispositivos da LC 101/00. Dispositivos que versam, 

justamente, sobre a aplicação dos limites globais das despesas com pessoal do Poder Legislativo 

distrital.  

2. O Distrito Federal é uma unidade federativa de compostura singular, dado que: a) desfruta de 

competências que são próprias dos Estados e dos Municípios, cumulativamente (art. 32, § 1°, CF); b) 

algumas de suas instituições elementares são organizadas e mantidas pela União (art. 21, XIII e XIV, 

CF); c) os serviços públicos a cuja prestação está jungido são financiados, em parte, pela mesma pessoa 

federada central, que é a União (art. 21, XIV, parte final, CF).  

3. Conquanto submetido a regime constitucional diferenciado, o Distrito Federal está bem mais próximo 

da estruturação dos Estados-membros do que da arquitetura constitucional dos Municípios. Isto 

porque: a) ao tratar da competência concorrente, a Lei Maior colocou o Distrito Federal em pé de 

igualdade com os Estados e a União (art. 24); b) ao versar o tema da intervenção, a Constituição dispôs 

que a "União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal" (art. 34), reservando para os 

Municípios um artigo em apartado (art. 35); c) o Distrito Federal tem, em plenitude, os três orgânicos 

Poderes estatais, ao passo que os Municípios somente dois (inciso I do art. 29); d) a Constituição tratou 

de maneira uniforme os Estados-membros e o Distrito Federal quanto ao número de deputados 

distritais, à duração dos respectivos mandatos, aos subsídios dos parlamentares, etc. (§ 3º do art. 32); 

e) no tocante à legitimação para propositura de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, a 

Magna Carta dispensou à Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal o mesmo tratamento dado 

às Assembleias Legislativas estaduais (inciso IV do art. 103); f) no modelo constitucional brasileiro, o 

Distrito Federal se coloca ao lado dos Estados-membros para compor a pessoa jurídica da União; g) 

tanto os Estados-membros como o Distrito Federal participam da formação da vontade legislativa da 

União (arts. 45 e 46).  

4. A LC 101/00 conferiu ao Distrito Federal um tratamento rimado com a sua peculiar e favorecida 

situação tributário-financeira, porquanto desfruta de fontes cumulativas de receitas tributárias, na 
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medida em que adiciona às arrecadações próprias dos Estados aquelas que timbram o perfil 

constitucional dos Municípios.  

5. Razoável é o critério de que se valeram os dispositivos legais agora questionados. Se irrazoabilidade 

houvesse, ela estaria em igualar o Distrito Federal aos Municípios, visto que o primeiro é, 

superlativamente, aquinhoado com receitas tributárias. Ademais, goza do favor constitucional de não 

custear seus órgãos judiciário e ministerial público, tanto quanto a sua Defensoria Pública, Polícias 

Civil e Militar e ainda seu Corpo de Bombeiros Militar. 

AC 2197 MC-REF. 

AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA - MEDIDA LIMINAR - RECUSA DE PRESTAÇÃO DE AVAL 

PELA UNIÃO FEDERAL E NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO, POR PARTE DA SECRETARIA DO 

TESOURO NACIONAL (OFÍCIO Nº 10.540/2008-COPEM/STN) - OBSTÁCULOS QUE IMPEDEM O 

DISTRITO FEDERAL DE CELEBRAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM ENTIDADES DE 

FOMENTO E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS - RESTRIÇÕES, QUE, EMANADAS 

DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O DISTRITO FEDERAL, POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR 

PARTE DE SUA CÂMARA LEGISLATIVA E DE SEU TRIBUNAL DE CONTAS, DOS LIMITES 

SETORIAIS QUE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL IMPÕE A TAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS (LC 

Nº 101/2000, ART. 20, II, "A") - CONFLITO DE INTERESSES ENTRE A UNIÃO E O DISTRITO 

FEDERAL - LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NAS 

ALEGAÇÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS 

RESTRITIVAS DE DIREITOS - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO TCDF DO RELATOR 

REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O ALTO SIGNIFICADO 

DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A QUESTÃO DE SUA APLICABILIDADE AO 

DISTRITO FEDERAL: LIMITE GLOBAL E LIMITES SETORIAIS EM TEMA DE DESPESA COM 

PESSOAL (CÂMARA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS). - O Poder Executivo do Distrito 

Federal não pode sofrer sanções nem expor-se a restrições impostas pela União Federal em tema de 

celebração de operações financeiras internacionais (recusa de prestação de aval e negativa de 

autorização), sob a alegação de que o Tribunal de Contas e o Poder Legislativo locais - embora 

observando o índice setorial de 3% - teriam descumprido, cada qual, os limites individuais a eles 

impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 20, inciso II, "a"), pois o Governo do Distrito Federal 

não tem competência para intervir na esfera orgânica da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas, 

por se tratar de órgãos investidos de autonomia institucional, por força e efeito de expressa 

determinação constitucional. Precedentes. - O art. 20, inciso II, "a", da Lei de Responsabilidade Fiscal 

- cuja validade constitucional foi inteiramente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 

3.756/DF) - aplica-se, de modo plenamente legítimo, no que se refere ao índice setorial de 3% (três por 

cento), ao Distrito Federal. NECESSIDADE DE OUTORGA DE PROVIMENTO CAUTELAR, NO 
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CASO, EM ORDEM A NÃO FRUSTRAR A REGULAR PRESTAÇÃO, NO PLANO LOCAL, DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. - A recusa de prestação de aval pela União Federal e a negativa 

da Secretaria do Tesouro Nacional em autorizar o Distrito Federal a celebrar operações de crédito com 

entidades de fomento e instituições financeiras internacionais comprometem, de modo irreversível, a 

prestação, no plano local, de serviços públicos de caráter primário, pois inviabilizam a obtenção de 

recursos financeiros necessários ao desenvolvimento e ao fortalecimento de áreas sensíveis, tais como 

a gestão das águas e a drenagem urbana, a preservação ambiental (proteção de nascentes e 

recuperação de erosões), bem assim a execução de obras de saneamento básico, na modalidade 

abastecimento de água, além do aperfeiçoamento institucional da administração tributária do Distrito 

Federal, para efeito de adequado custeio dos serviços públicos, notadamente no domínio da saúde e da 

educação públicas. Situação que configura, de modo expressivo, para efeito de outorga de provimento 

cautelar, hipótese caracterizadora de "periculum in mora". Precedentes. 

        III - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de 

Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas 

do Município. 

        Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 

        I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município; 

        II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto 

pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação; 

        III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador 

recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de 

capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária; 

Decisão TCDF 50/2008. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu:  

I. (...) esclarecer (...) que:  

a) é lícita a transferência ou repasse de recursos financeiros à (...), como empresa estatal dependente, 

por parte da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, para os fins preconizados no art. 2º, 

inciso III, da Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), desde que destinados 

diretamente àquela Companhia na Lei Orçamentária Anual;  

b) se, no entanto, a transferência ou repasse tiver por finalidade a cobertura de déficit da empresa, há 

que se observar as exigências do art. 26 da mesma Lei de Responsabilidade Fiscal, a saber: autorização 

em lei específica, além de previsão na LDO e na LOA; (...). 

RE 599628. 

FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE 

DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA 

CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA 
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REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis 

às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham 

como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa (...) não pode se beneficiar do 

sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da 

Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. 

        IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, 

patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras 

receitas também correntes, deduzidos: 

        a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação 

constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso II 

do art. 195, e no art. 239 da Constituição; 

        b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; 

        c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio 

do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da 

compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição. 

        § 1o Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e 

recebidos em decorrência da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo 

previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

        § 2o Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados 

do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de 

que trata o inciso V do § 1o do art. 19. 

Decisão TCDF 3968/2007. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...);  

III – determinar (...) que:  

a) passe a incluir na Receita Corrente Líquida os valores do Fundo Constitucional do DF não aplicados 

no custeio de pessoal, conforme estabelecem os artigos 2º, § 2º, e 19, § 1º, V, da Lei de Responsabilidade 

Fiscal;  

b) deduza do cálculo das despesas com pessoal os gastos com inativos e pensionistas custeados com 

recursos vinculados para tal fim; (...). 

Decisão TCDF 1953/2008. 

O Tribunal (...) decidiu: (...);  

II – Que os aportes de recursos de servidores ao Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da 

Câmara Legislativa, Fundo de Saúde da Polícia Militar do DF e Fundo de Saúde do Corpo de 

Bombeiros Militar do DF devem integrar a apuração da receita corrente líquida do Distrito Federal; 

(...). 
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        § 3o A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês 

em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades. 

Decisão TCDF 4373/2001. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta, em parte, a instrução, decidiu: (...);  

c) determinar (...) que adote providências no sentido de disponibilizar aos interessados, 

tempestivamente, as informações, inclusive as pertinentes à Receita Corrente Líquida, necessárias à 

publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal dos órgãos do Poder Legislativo distrital; (...). 

 

CAPÍTULO II 

DO PLANEJAMENTO 

Seção I 

Do Plano Plurianual 

        Art. 3o (VETADO) 

Seção II 

Da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

        Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da 

Constituição e: 

        I - disporá também sobre: 

        a) equilíbrio entre receitas e despesas; 

        b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na 

alínea b do inciso II deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31; 

        c) (VETADO) 

        d) (VETADO) 

        e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas 

financiados com recursos dos orçamentos; 

Decisão TCDF 6885/2006. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...); 

III - alertar (...) para que: sejam criados mecanismos de incentivo à participação popular e realizadas 

audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão do projeto das leis de diretrizes 

orçamentárias, em atendimento ao estatuído no parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 

101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal;  

a) encaminhe, à Câmara Legislativa do Distrito Federal, relatório com as informações necessárias ao 

cumprimento da precedência dos projetos em andamento e das despesas de conservação do patrimônio 
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público, até a data do envio dos próximos projetos de leis de diretrizes orçamentárias, em observância 

ao disposto no parágrafo único do art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal;  

b) inclua, (...), dispositivos relativos ao controle de custos para o efetivo cumprimento do art. 4º, inciso 

I, alínea “e”, da Lei de Responsabilidade Fiscal, observando, adicionalmente, os procedimentos 

adotados pela União, em especial os relativos aos arts. 20, 22 e 115 da LDO/2006 federal, a par de 

avaliar a possibilidade de adoção de modelo semelhante no âmbito do Distrito Federal;  

IV - Determinar à Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias que faça constar 

dos futuros projetos de leis de diretrizes orçamentárias:  

a) o quadro com especificação e quantificação de despesas de pessoal com previsão de concessão de 

vantagem ou aumento de remuneração, atendendo ao mandamento constitucional constante do inciso 

II do § 1º do art. 169 da Constituição, sem prejuízo de sua atualização na lei orçamentária anual;  

b) disposições expressas acerca da avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos 

dos orçamentos, conforme exige o art. 4º, inciso I, alínea “e”, da Lei de Responsabilidade Fiscal; (...). 

Decisão TCDF 4065/2003. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...) II. determinar à 

Secretaria de Planejamento do Distrito Federal que: a) adote medidas no sentido de incentivar a 

participação popular durante os processos de elaboração dos planos, leis de diretrizes orçamentárias 

e orçamentos, no intuito de promover a transparência da gestão fiscal, em cumprimento ao parágrafo 

único do art. 48 da LRF; (...). 

        f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e 

privadas; 

        II - (VETADO) 

        III - (VETADO) 

Decisão TCDF 9162/2000. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu:  

I. determinar (...) a adequação da Lei nº 2.573/2000 - LDO/2001 às exigências da Lei Complementar nº 

101/2000, de forma a conter os seguintes elementos:  

a) metas anuais para 2001 e os dois exercícios seguintes, em valores correntes e constantes, relativas a 

todas as receitas, despesas, resultados nominal e primário (art. 4º, § 1º);  

b) os itens previstos no § 2º do art. 4º, elencadas a seguir, vez que constaram da LDO/2001 apenas 

algumas informações relativas à Receita Tributária:  

1- Demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem 

os resultados pretendidos, cotejando com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;  

2 - Evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a 

aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;  
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3 - Avaliação da situação financeira e atuarial dos fundos públicos e programas estatais de natureza 

atuarial;  

4 - Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das 

despesas obrigatórias de caráter continuado;  

c) anexo de Riscos Fiscais, previsto no § 3º do art. 4º, com avaliação dos passivos contingentes e outros 

riscos capazes de afetar as contas públicas, e informações sobre as providências a serem tomadas, caso 

se concretizem; (...). 

        § 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em 

que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, 

despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que 

se referirem e para os dois seguintes. 

Decisão TCDF 3194/2010. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) IV. determinar à Secretaria 

de Planejamento, Orçamento e Gestão que faça constar do Anexo de Metas Fiscais das futuras Leis de 

Diretrizes Orçamentárias demonstrativo com o estabelecimento de metas para o Resultado Nominal 

apurado pelo critério “Abaixo da Linha” (variação da Dívida Fiscal Líquida); (...) VII. reiterar às 

Secretarias de Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Gestão a determinação contida no item IV.c 

da Decisão nº 4.222/09, para que promovam a compatibilidade entre o valor do resultado primário 

previsto no anexo de metas da lei de diretrizes orçamentária e aquele apurado com base nas previsões 

contidas na lei orçamentária anual e, também, constante do demonstrativo de desdobramento das metas 

bimestrais publicado no decreto inicial que estabelece a programação financeira para o exercício; (...). 

Decisão TCDF 6040/2005. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...);  

II - Determinar que, na elaboração dos próximos Anexos de Metas Fiscais, altere a estratégia de cálculo 

para Receita de Alienação de Bens, avaliando junto à (...), no caso dos bens imóveis, e demais órgãos, 

para os bens móveis, o valor estimado das vendas para os três exercícios seguintes, ao invés de projetar 

os índices econômicos do PIB-DF e IGP-DI; (...). 

        § 2o O Anexo conterá, ainda: 

Decisão TCDF 1230/2002.  

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta, em parte, a instrução, decidiu: (...);  

II. Determinar (...) que, com ciência a esta Corte:  

a) faça a adequação da Lei nº 2.766/2001 - LDO/2002 e Anexos aos ditames da Lei Complementar nº 

101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, de forma a contemplar os seguintes pontos:  

i. demonstrativo da compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas 

obrigatórias de caráter continuado (art. 4°, § 2°, inciso V, da LRF); (...); 
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b) providencie a inclusão, no Anexo de Metas Fiscais, de avaliação da situação financeira da 

previdência no DF, que contenha, entre outras informações pertinentes: representatividade da 

contribuição dos trabalhadores, do tesouro local e da União em relação às despesas previdenciárias; 

existência de déficit ou superávit; projeções de resultados futuros (LC nº 101/2000, art. 4º, § 2º, inciso 

IV, item "a");  

c) inclua, no plano de contas, registro contábil referente a "receita de alienação de ações", de forma a 

permitir a verificação do cumprimento do disposto no art. 4º, § 2º, inciso III, da LRF; (...);  

IV. orientar (...) que, por ocasião da elaboração das próximas leis de diretrizes orçamentárias, envide 

esforços no sentido de:  

a) fazer constar nota explicativa esclarecendo se resultados financeiros encontram-se em valores 

correntes ou constantes;  

b) aprimorar o conteúdo do Anexo de Riscos Fiscais, de forma a contemplar o impacto de mudanças 

em variáveis relevantes, como PIB e taxa de juros, sobre os montantes de receita e despesa no DF, e 

também a avaliação acerca do perfil de passivos contingentes relativos a ações judiciais em curso com 

possibilidade de perda; (...). 

       I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; 

       II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que 

justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios 

anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política 

econômica nacional; 

ADI 2238 MC. 

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. Lei Complementar nº 101/2000. Não-conhecimento. (...).  

V - O inciso II do § 2º do art. 4º apenas obriga Estados e Municípios a demonstrarem a viabilidade das 

metas programadas, em face das diretrizes traçadas pela política econômica do Governo Federal 

(políticas creditícia e de juros, previsões sobre inflação, etc.), o que não encontra óbice na Constituição.  

(...). 

       III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a 

origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 

Decisão TCDF 223/2012. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

III. Determinar (...) que:  

a) adote as medidas necessárias no sentido de incluir no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2012 (Lei n° 

4.614/11) o Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos de Alienação de Ativos, na forma do 

art. 4º, § 2º, inciso III, da LRF;  
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b) passe a fazer constar, nos projetos alusivos às LDOs vindouras, os valores relativos aos últimos três 

exercícios financeiros no demonstrativo da evolução do patrimônio líquido, conforme dispõe o art. 4º, 

§ 2º, inciso III, da LRF; (...). 

       IV - avaliação da situação financeira e atuarial: 

        a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador; 

Decisão TCDF 1782/2003. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...);  

II - Determinar (...) que dê efetivo cumprimento ao art. 4º, IV, "a", da Lei Complementar nº 101/00, no 

sentido de providenciar a avaliação da situação financeira e atuarial do sistema de previdência dos 

servidores públicos do Distrito Federal, a qual deverá integrar o Anexo de Metas Fiscais da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2004. 

Decisão TCDF 4656/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu(...);  

IV - Determinar (...) que, (...):  

V – determinar (...) que envide esforços no sentido de viabilizar a disponibilização dos dados gerenciais 

mais recentes sobre a situação financeira da previdência no DF, de forma a manter atualizado o Anexo 

de Metas Fiscais da LDO, e, assim, permitir à população acompanhar a evolução das informações 

sobre o assunto, até que o projeto que cria o Regime Próprio de Previdência para os servidores da 

administração direta, autarquias e fundações seja aprovado e, então, possibilite o cumprimento integral 

do disposto no art. 4º, § 2º, inciso IV, item "a", da LRF. 

        b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial; 

        V – demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de 

expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 

Decisão TCDF 801/2004. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...) IV - orientar: a) 

à Seplan/DF que, por ocasião da elaboração das próximas leis de diretrizes orçamentárias, faça constar 

no Anexo de Metas Fiscais valores para cada item das despesas obrigatórias de caráter constitucional 

ou legal, utilizados no cálculo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter 

continuado; (...). 

Decisão TCDF 4656/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu (...); 

IV - Determinar (...) que, (...): 

e-DOC 4A4F9ECA-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4A4F9ECA

http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/jurisprudencia
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=FCC23F68
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=35913DAD
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=ADC11F21
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=35913DAD
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A4F9ECA


 
 

 

 

Venda proibida. Obra disponível também em http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/jurisprudencia    
 

P
á

g
in

a
   

 1
8

 

a) evidencie, em relação à LDO/2002, o cumprimento do estabelecido no inciso I ou no inciso II do art. 

14 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, de forma a dirimir dúvidas quanto ao cumprimento do 

disposto no art. 4º, § 2º, inciso V, desta Lei; (...);  

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 281.559 - AP. 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 4o, § 2o, V DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. TELEFONIA FIXA. INADIMPLÊNCIA DE UNIDADES 

PÚBLICAS ESSENCIAIS (DELEGACIA DE POLÍCIA E UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR). 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  

(...).  

2. É incabível a suspensão de serviços públicos em caso de inadimplência de Pessoa Jurídica de Direito 

Público, em virtude da essencialidade de tais serviços e do risco de ocorrência de prejuízos à 

coletividade.  

3. Agravo Regimental da (...) desprovido. 

        § 3o A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão 

avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, 

informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. 

Decisão TCDF 4062/2003. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...);  

II) determinar (...) que: (...);  

b) tendo em conta o disposto no art. 4º, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, faça constar do Anexo 

de Riscos Fiscais informação das providências a serem tomadas caso se concretize um ou mais dos 

riscos detalhados no documento, esclarecendo à jurisdicionada que a matéria fora cobrada desde a 

apreciação da LDO/2001 (Decisão TCDF nº 9.162/2000, item I, letra "c"), bem como alertando-a para 

a possibilidade de adoção das medidas indicadas no item II da Decisão TCDF nº 6.303/01; (...). 

IV) orientar à Secretaria de Planejamento do DF que, por ocasião da elaboração das próximas leis de 

diretrizes orçamentárias, envide esforços no sentido de: a) fazer constar nota explicativa esclarecendo 

se os valores presentes nos anexos às leis encontram-se em moeda corrente ou constante, especialmente 

aqueles que tratam de mais de um exercício financeiro; (...) e) aprimorar o cálculo dos passivos 

contingentes e outros riscos, quantificando aqueles decorrentes de ações judiciais com possibilidade de 

perda, bem como atentando-se para estudos desenvolvidos no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico que contemplam mensuração e projeção do PIB local a preços de mercado, cujo resultado 

pode, ainda, auxiliar na avaliação dos riscos; (...). 
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        § 4o A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, 

os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as 

projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o 

exercício subsequente. 

ADI 2238 MC. 

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. Lei Complementar nº 101/2000. Não-conhecimento.  (...).  

VI - Art. 4º, § 4º: a circunstância de certos elementos informativos deverem constar de determinado 

documento (Lei de Diretrizes Orçamentárias) não impede que venham eles a ser reproduzidos em outro, 

principalmente quando destinado à apresentação do primeiro, como simples reiteração dos argumentos 

nele contidos.  (...). 

 

Seção III 

Da Lei Orçamentária Anual 

        Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano 

plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: 

Decisão TCDF 4632/2005. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...) V. recomendar à Seplan e à CLDF que aprimorem a sistemática de participação popular no 

processo de elaboração e discussão do orçamento, disposto no parágrafo único do art. 48 da LRF, 

evitando a ocorrência das falhas apontadas pela instrução (...). 

Decisão TCDF 3603/2004. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...) III. recomendar 

ao Poder Executivo e à Câmara Legislativa do DF que incentive a participação da população no 

processo de discussão e aprovação das próximas leis orçamentárias, por meio da ampla divulgação das 

respectivas Audiências Públicas, em benefício da transparência da gestão fiscal, a que se refere o 

parágrafo único do art. 48 da LRF; (...). 

Decisão TCDF 4065/2003. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...) II. determinar à 

Secretaria de Planejamento do Distrito Federal que: a) adote medidas no sentido de incentivar a 

participação popular durante os processos de elaboração dos planos, leis de diretrizes orçamentárias 

e orçamentos, no intuito de promover a transparência da gestão fiscal, em cumprimento ao parágrafo 

único do art. 48 da LRF; b) envide esforços no sentido de fazer constar, de forma precisa, a identificação 

e quantificação dos efeitos decorrentes de benefícios de natureza financeira e creditícia no cálculo da 
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renúncia da receita, dos próximos projetos de lei orçamentária, indicando a legislação de que resultam 

tais efeitos; III. determinar à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal que, no processo de elaboração 

das leis orçamentárias vindouras: a) observe o prazo estabelecido no § 3º do art. 12 da LRF, para 

encaminhamento aos órgãos do Poder Legislativo dos estudos e estimativas das receitas para o 

exercício subsequente, inclusive da receita corrente líquida e das respectivas memórias de cálculo; b) 

envide esforços no sentido de aperfeiçoar os mecanismos de apuração dos custos relacionados às metas 

que compõem os projetos, atividades ou operações especiais, presentes na Lei Orçamentária Anual, de 

forma a permitir avaliação criteriosa dos Programas de Governo; (...). 

Decisão TCDF 1632/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) relevar o atraso no envio das informações 

relativas aos itens "a.1" e "a.7" da Decisão n.º 6.510/2001; c) alertar a Secretaria de Fazenda e 

Planejamento: c.1) de que a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF torna imperiosa a 

elaboração de orçamentos em patamares bem reais, o que requer a utilização de critérios confiáveis na 

previsão da receita; (...) c.3) da necessidade de utilizar mecanismos confiáveis na identificação dos 

projetos em andamento quando da elaboração do Orçamento Anual, tendo em vista que a Lei de 

Responsabilidade Fiscal impõe a priorização de programas e alocação de recursos no Orçamento para 

projetos relativos a obras não concluídas em exercícios anteriores; (...). 

Decisão TCDF 6510/2001. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu:  

III. Determinar (...) que:  

b) por ocasião da elaboração das próximas propostas orçamentárias, sob pena de incorrer nas 

disposições do art. 57 da LC-01/94, adote os seguintes procedimentos: (...);  

b.2) publique demonstrativo que explicite a compatibilidade da programação dos orçamentos com os 

objetivos e metas constantes do Anexo de Metas Fiscais da respectiva LDO, de acordo com o art. 5º, 

inciso I, da LRF;  

b.3) identifique e quantifique os efeitos decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e 

benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, em relação à receita e à despesa previstas, 

exigidos pelo art. 165, §6º, da Constituição Federal, bem como apresente as medidas de compensação 

às renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme 

determina o art. 5º, inciso II, da LRF; (...). 

ADI 2925. 

PROCESSO OBJETIVO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ORÇAMENTÁRIA. 

Mostra-se adequado o controle concentrado de constitucionalidade quando a lei orçamentária revela 

contornos abstratos e autônomos, em abandono ao campo da eficácia concreta. LEI ORÇAMENTÁRIA 

- CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - IMPORTAÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS, GÁS NATURAL E DERIVADOS E ÁLCOOL 

COMBUSTÍVEL - CIDE - DESTINAÇÃO - ARTIGO 177, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É 
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inconstitucional interpretação da Lei Orçamentária nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003, que implique 

abertura de crédito suplementar em rubrica estranha à destinação do que arrecadado a partir do 

disposto no § 4º do artigo 177 da Constituição Federal, ante a natureza exaustiva das alíneas "a", "b" 

e "c" do inciso II do citado parágrafo. 

        I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos 

com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1o do art. 4o; 

        II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6o do art. 165 da Constituição, 

bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas 

obrigatórias de caráter continuado; 

Decisão TCDF 5884/2005. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com a proposta do Relator, tendo em conta a instrução e o 

parecer do Ministério Público, decidiu: (...);  

VII - alertar (...) que as alterações promovidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, particularmente no 

demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita, ou, ainda, nos demonstrativos 

requeridos no inciso II do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, após aprovada a Lei Orçamentária, 

não dispensam a indicação das medidas compensatórias exigida no art. 14 da LRF;  

        III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com 

base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, 

destinada ao: 

Decisão TCDF 4632/2005. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...);  

II. determinar que:  

a) adote providências no intuito de corrigir, na Lei Orçamentária, o montante da Reserva de 

Contingência, destinando a esta rubrica parcela mínima de um por cento da receita corrente líquida, 

conforme disposição contida no art. 5º, inciso III, da LRF e no art. 35 da Lei nº 3.441/04 - LDO/2005; 

(...). 

        a) (VETADO) 

        b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

        § 1o Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas 

que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual. 

        § 2o O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e 

nas de crédito adicional. 

        § 3o A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá 

superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em 

legislação específica. 
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        § 4o É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com 

dotação ilimitada. 

        § 5o A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior 

a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a 

sua inclusão, conforme disposto no § 1o do art. 167 da Constituição. 

Decisão TCDF 6534/2006. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu 

(...);  

II - Determinar:  

a) (...) que crie, (...), mecanismo para que seja realizada diretamente no SIGGO a verificação do 

cumprimento do art. 167, § 1º, da Constituição da República, do art. 151, § 1º, da LODF e do art. 5º, § 

5º, da LRF, para os programas de trabalho relativos a investimentos (...)que ultrapassam um exercício 

financeiro; (...). 

Decisão TCDF 4065/2003. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...);  

VI. Determinar (...) que (...):  

a) inclua nos programas de trabalho associados ao grupo de despesa "Investimentos" da LOA/2003, 

informação relativa ao prazo de duração dos mesmos, de forma a permitir verificação do previsto nos 

seguintes dispositivos legais: CF, art. 167, § 1º; LODF, art. 151, § 1º; LRF, art. 5º, § 5º; (...). 

        § 6o Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, as do Banco 

Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os 

destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos. 

        § 7o (VETADO) 

        Art. 6o (VETADO) 

        Art. 7o O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão 

de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o décimo dia útil 

subsequente à aprovação dos balanços semestrais. 

ADI 2238 MC. 

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. Lei Complementar nº 101/2000. Não-conhecimento.  

I - Os §§ 2º e 3º do art. 7º da LC nº 101/00 veiculam matérias que fogem à regulação por lei 

complementar, embora inseridas em diploma normativo dessa espécie. Logo, a suposta antinomia entre 

esses dispositivos e o art. 4º da Medida Provisória nº 1.980-22/00 haverá de ser resolvida segundo os 

princípios hermenêuticos aplicáveis à espécie, sem nenhuma conotação de natureza constitucional. 

Ação não conhecida. (...).  
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III - O parágrafo único do art. 65 da Constituição Federal só determina o retorno do projeto de lei à 

Casa iniciadora se a emenda parlamentar introduzida acarretar modificação no sentido da proposição 

jurídica.  

IV - Por abranger assuntos de natureza diversa, pode-se regulamentar o art. 163 da Constituição por 

meio de mais de uma lei complementar. Lei Complementar nº 101/200. Vícios materiais. Cautelar 

indeferida. (...).  

VII - Art. 7º, caput: norma de natureza fiscal, disciplinadora da realização da receita, e não norma 

vinculada ao Sistema Financeiro Nacional.  

VIII - Art. 7º, § 1º: a obrigação do Tesouro Nacional de cobrir o resultado negativo do Banco Central 

do Brasil não constitui utilização de créditos ilimitados pelo Poder Público. (...). 

        § 1o O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do 

Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento. 

        § 2o O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil 

serão demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 

orçamentárias da União. 

        § 3o Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas 

sobre os custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção 

das reservas cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os de emissão 

da União. 

Seção IV 

Da Execução Orçamentária e do Cumprimento das Metas 

        Art. 8o Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a 

lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4o, o 

Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal 

de desembolso.     (Vide Decreto nº 4.959, de 2004)     (Vide Decreto nº 5.356, de 2005). 

Decisão TCDF 1961/13. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, decidiu: (...) IV - reiterar: a) o item 

III.a da Decisão TCDF 3.622/11, com ajuste de redação, para determinar às Secretarias de Fazenda e 

de Planejamento e Orçamento que, nas próximas portarias ou decretos que estabeleçam a programação 

financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, incluam o desdobramento das receitas 

previstas em metas bimestrais de arrecadação, conforme exige o art. 13 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, detalhando-o, no mínimo, por origem de recursos; (...) V - alertar as Secretarias de Fazenda e 

de Planejamento e Orçamento sobre a necessidade de cumprimento do determinado no item IV.c da 

Decisão TCDF  4.222/09, reiterado pelo item VII da Decisão nº 3.194/10, no sentido de promoverem a 

compatibilidade entre o valor do resultado primário previsto no anexo de metas da lei de diretrizes 

orçamentária e aquele apurado com base nas previsões contidas na lei orçamentária anual e, também, 
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constante do demonstrativo de desdobramento das metas bimestrais publicado no decreto inicial que 

estabelece a programação financeira para o exercício, sob pena de aplicação das sanções previstas na 

Lei Orgânica e no Regimento Interno deste Tribunal; VI - recomendar à Secretaria de Fazenda a adoção 

de providências voltadas à inserção, no demonstrativo de apuração do Resultado Primário integrante 

dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária do DF, publicados bimestralmente, de dados 

atinentes à execução das Receitas e Despesas Primárias das Parcerias Público-Privadas contratadas 

pelo Distrito Federal, acompanhadas do correspondente saldo, nos moldes evidenciados no respectivo 

demonstrativo constante do Anexo de Metas Fiscais (Anexo II) da LDO/2012, em cumprimento ao 

disposto no § 1º do art. 16 da Lei nº 3.792/06 (alterada pela Lei nº 4.167/08); (...). 

Decisão TCDF 3622/2011. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...)  III - determinar às 

Secretarias de Estado de Fazenda e de Planejamento e Orçamento que: a) nas próximas portarias ou 

decretos que estabeleçam a programação financeira e o cronograma de execução mensal de 

desembolso, incluam o desdobramento das receitas previstas em metas bimestrais de arrecadação, 

conforme exige o art. 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal, detalhando-o, no mínimo, por origem e 

fonte de recurso; b) faça constar como anexo a integrar as próximas leis orçamentárias anuais o 

demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com as metas fiscais da LDO, 

conforme exige o art. 5º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal; (...). 

Decisão TCDF 3194/10.  

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) VII. reiterar às Secretarias 

de Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Gestão a determinação contida no item IV.c da Decisão 

nº 4.222/09, para que promovam a compatibilidade entre o valor do resultado primário previsto no 

anexo de metas da lei de diretrizes orçamentária e aquele apurado com base nas previsões contidas na 

lei orçamentária anual e, também, constante do demonstrativo de desdobramento das metas bimestrais 

publicado no decreto inicial que estabelece a programação financeira para o exercício; (...). 

Decisão TCDF 4222/2009.  

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, decidiu: (...) IV. determinar às 

Secretarias de Estado de Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Gestão que: a. incluam, nos decretos 

que venham a tratar da programação/reprogramação financeira, as exigências do art. 13 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal; b. cumpram os critérios definidos na lei de diretrizes orçamentárias quando 

da realização de limitação de empenho; c. mantenham a compatibilidade entre o valor do resultado 

primário previsto na lei de diretrizes orçamentárias e aqueles constantes nos decretos que tratam da 

programação financeira e da limitação de empenho; d. observem o art. 53, § 1º, inciso II, da Lei 

Complementar nº 101/00, na publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente 

ao último bimestre do exercício; (...). 
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Decisão TCDF 2370/08. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, decidiu: I - determinar à Secretaria 

de Estado de Fazenda do Distrito Federal que, no prazo de 90 (noventa) dias: a) contemple na 

programação financeira detalhamento específico para os recursos vinculados e restos a pagar; b) passe 

a proceder a atualizações periódicas da programação financeira, de acordo com alterações 

orçamentárias e o comportamento das receitas e despesas no transcurso do exercício; II - determinar à 

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal que, a partir do exercício de 2009: a) passe a 

elaborar a programação financeira com participação efetiva das unidades gestoras, levando em 

consideração as despesas de caráter continuado, os contratos firmados e as ações prioritárias; b) 

possibilite a emissão, no Siggo, de empenhos estimativos e globais para todo o exercício, com previsão 

de cronograma de desembolso; III - recomendar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do 

Distrito Federal que implemente programas de treinamento e capacitação de agentes públicos sobre 

execução orçamentário-financeira e gestão de contratos administrativos; (...). 

Decisão TCDF 1919/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

II. Determinar que: (...);  

i) faça constar nos próximos decretos de programação financeira a previsão de cotas financeiras 

mensais, por unidade orçamentária; (...). 

Decisão TCDF 9162/2000. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu:  

I. determinar (...) a adequação da Lei nº 2.573/2000 - LDO/2001 às exigências da Lei Complementar nº 

101/2000, de forma a conter os seguintes elementos:  

d) disposições acerca da programação financeira e do cronograma de execução mensal (art. 8º); (...). 

        Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão 

utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício 

diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.415.276 – SC 

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ESTORNO 

DE VERBAS DESTINADAS A FUNDO. DECRETO ESTADUAL ADMITINDO O ESTORNO. ATO 

ÍMPROBO REALIZADO ANTES DO ADVENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 

FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 283/STF. ART. 71 DA LEI 4.320/64. 

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. DÚVIDA NO PERÍODO INTERORÇAMENTÁRIO. DECRETO 

ESTADUAL. ADMISSÃO DA PRÁTICA. COSTUME. ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 

COMPLEMENTAR 101/2000.  

1. Embora o princípio da vinculação seja aplicável aos fundos, a teor do art. 71 da Lei 4.320/64, a 

vedação no período interorçamentário, por sua vez, só foi expressa a partir do advento da Lei de 
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Responsabilidade Fiscal, em razão do mandamento que se extrai do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar 101/2000.  

2. Na hipótese, a causa de pedir da ação de improbidade refere-se à ilegalidade no estorno de verbas 

destinadas a fundo em período anterior à LRF, sob o argumento de tratar-se de princípio absoluto, 

limitando o julgador, diante do princípio da adstrição, a essa causa de pedir (art. 282, III, do CPC).  

3. A expedição de Decreto estadual determinando o estorno de verbas destinadas a fundos ao fim do 

exercício orçamentário chancela a prática do ato como costume da Administração local.  

4. Trata-se de fundamento suficiente para afastar a má-fé e, por conseguinte, a prática de ato ímprobo 

do gestor que segue costume administrativo, ante a ausência de lei proibitiva na época da ação 

correspondente. (...). 

6. Agravo regimental a que se nega provimento. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 44.795 - MG 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS. ANULAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO AO FUNDEB. REPASSE DE 

RECURSOS. PODER EXECUTIVO FEDERAL. CÂMARA DE VEREADORES. ART. 29-A DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.  

1. As verbas que compõem o FUNDEB não estão compreendidas nas receitas tributárias, nem nas 

transferências que pertencem aos municípios, nos termos dos arts. 153, § 5º, 158 e 159 da CF/88. Logo, 

devem ser excluídas da base de cálculo dos duodécimos repassados pela União às Casas Legislativas 

Municipais, nos moldes do art. 29-A, da CF/88.  

2. A expressão "efetivamente realizada", constante do art. 29-A do Texto Constitucional, significa a 

receita que foi arrecadada e incorporada ao patrimônio do Município no exercício anterior. Não se 

consideram, portanto, para fins de apuração dessa quantia, os valores que devam ser arrecadados no 

corrente exercício, tais como a complementação do FUNDEB.  

3. Além disso, os recursos do FUNDEB, independentemente da origem, não podem ser utilizados para 

fins diversos de suas destinações constitucional e legalmente definidas – art. 60, caput, e I, da CF/88 e 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar n. 101/00 – isto é, a educação básica e a remuneração dos 

trabalhadores da educação, o que reforça a compreensão de que devem ser excluídos do cálculo do 

repasse previsto no art. 29-A da CF/88. (...). 

5. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se dá provimento. 

AgRg na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 1.120 - SP 

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. REPASSE DE VERBA. 

FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO. BLOQUEIO DE DESPESAS. 

CONTINGENCIAMENTO PELA UNIÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DEFERIDO. DECISÃO 

MANTIDA. – A determinação judicial para que a União repasse imediatamente ao Fundo Nacional de 

Segurança e Educação no Trânsito receita decorrente de reserva de contingência para superávit 
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primário, em valor que ultrapassa (...), tem grave potencial lesivo à economia pública. Agravo 

regimental improvido. 

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

comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo 

de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos 

montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação 

financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

Decisão TCDF 3773/2003. 

O Tribunal, (...), decidiu: (...);  

II - Determinar que:  

b) adote medidas no sentido de que:  

1) a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso para o próximo exercício permitam 

o levantamento de metas de resultado bimestrais com a mesma metodologia empregada no respectivo 

Anexo de Metas Fiscais, a fim de que seja realizada a verificação imposta pelo art. 9º da LRF;  

III – alertar, ainda, (...) que persistem divergências nas estimativas constantes do Anexo de Metas 

Fiscais, LOA/2003 e Programação Financeira para 2003, comprometendo a análise prevista no art. 9º 

da LRF e, consequentemente, o acompanhamento exigido pelo inciso I do § 1º do art. 59 desse mesmo 

diploma legal. 

Decisão TCDF 3010/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...);  

II) considerando a divergência, no que pertine ao atingimento das Metas Fiscais, para o exercício de 

2002, verificada na comparação de diferentes publicações: Anexo de Metas Fiscais da Lei nº 

2.766/2001, Lei de Diretrizes Orçamentárias (valores correntes); Lei nº 2.867/2002, Lei Orçamentária 

Anual; Decreto nº 22.717/2002, que contém a Programação Financeira (total) e Demonstrativo 

Consolidado da Receita e da Execução da Despesa – Portaria nº 110, de 27.2.2002 (previsão para o 

exercício), determinar que a (...) apresente:  

a) as razões da inconsistência entre os valores de Receita e Despesa observada no confronto das 

referidas publicações, incluindo a memória de cálculo que definiu os montantes para 2002;  

b) as regras gerais previstas no art. 63 da LDO/2002, indicando, inclusive, as metas bimestrais de 

resultado primário e nominal condizentes com os montantes estipulados no Anexo de Metas Fiscais, as 

quais servirão de parâmetro para o acompanhamento do disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 

101/2000, associado ao art. 60 da LDO/2002; (...). 

Decisão TCDF 1230/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta, em parte, a instrução, decidiu: (...);  

II. Determinar (...) que, com ciência a esta Corte:  
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a) faça a adequação da Lei nº 2.766/2001 - LDO/2002 e Anexos aos ditames da Lei Complementar nº 

101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, de forma a contemplar os seguintes pontos: (...); 

ii. comprometimento da meta de resultado nominal como situação passível de limitação de empenho e 

da movimentação financeira, conforme art. 9º da LRF; (...).  

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 11.516 - DF. 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REPARAÇÃO 

ECONÔMICA. ANISTIA. PARCELAS PRETÉRITAS. MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. 

LEGITIMIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 

INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. (...).  

4. A existência de previsão na lei orçamentária não implica, necessariamente, efetiva disponibilidade 

dos recursos, que podem, por exemplo, ser insuficientes para o montante total de reparações devidas 

no período. Precedente: MS 12.115/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ 12.02.2007.  

5. "O pagamento das indenizações conferidas aos anistiados políticos, segundo disposto no § 4º do art. 

12 da Lei 10.559/2002, depende de prévia dotação orçamentária, não se apresentando contraditório ou 

omisso o acórdão que, baseado na ausência de disponibilidade orçamentária, conforme informações do 

Poder Executivo, nega provimento a regimental tirado de indeferimento de mandado de segurança onde 

buscadas novas providências da autoridade judiciária visando a pronta quitação da reparação".  

6. A inexistência de recursos orçamentários suficientes para o pagamento das parcelas pretéritas da 

reparação econômica decorrente de anistia política afasta a alegação de ato coator, impugnável por 

Mandado de Segurança.  

7. Mandado de Segurança denegado. 

        § 1o No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição 

das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções 

efetivadas. 

        § 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações 

constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da 

dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias. 

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

promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a 

limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 

orçamentárias. (Vide ADIN 2.238-5) 

AC 2873 MC-AgR. 

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DE ENTE FEDERATIVO EM 

CADASTRO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES A 

AMPARAR AS ALEGAÇÕES DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS 

SANÇÕES. INCIDÊNCIA RESTRITA ÀS HIPÓTESES EM QUE PRATICADA A INFRAÇÃO POR 
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ÓRGÃO OU ENTIDADE DOTADOS DE AUTONOMIA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DE PODERES (ARTIGO 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). MEDIDA 

LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

ADI 2238 MC. 

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. Lei Complementar nº 101/2000. Não-conhecimento.  (...).  

IX - Arts. 9º, § 5º, 26, § 1º, 29, § 2º e 39, caput, incisos e parágrafos: o Banco Central do Brasil age, 

nos casos, como executor da política econômica, e não como órgão central do Sistema Financeiro 

Nacional. (...).  

XXIV - Art. 9º, § 3º: hipótese de interferência indevida do Poder Executivo nos demais Poderes e no 

Ministério Público. (...). 

        § 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará 

e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na 

comissão referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas 

estaduais e municipais. 

Decisão TCDF 1961/13. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, decidiu: (...) IV - reiterar: (...) b) o 

item VI da Decisão nº 3.194/10, no sentido de solicitar aos Presidentes da Câmara Legislativa do DF e 

da Comissão de Orçamento, Economia e Finanças daquela mesma Casa a adoção de providências, com 

vistas a evitar atrasos nos agendamentos para realização das futuras audiências públicas nos prazos 

exigidos pelo § 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal; (...). 

Decisão TCDF 3194/10. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) VI. solicitar aos 

Presidentes da Câmara Legislativa do DF e da Comissão de Orçamento, Economia e Finanças daquela 

mesma Casa a adoção de providências, com vistas a evitar atrasos nos agendamentos para realização 

das futuras audiências públicas nos prazos exigidos pelo § 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade 

Fiscal; (...). 

Decisão TCDF 5894/2006. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...);  

III - determinar (...) que viabilize a realização das audiências públicas solicitadas pelo Executivo, de 

forma a possibilitar o cumprimento dos prazos previstos no § 4º do art. 9º da LRF; (...) IV - recomendar 

à Câmara Legislativa do Distrito Federal que estude a possibilidade de alteração do seu Regimento 

Interno, de forma a contemplar, nas atividades da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças – 

CEOF, a realização das audiências públicas a que se refere o item anterior; (...). 
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Decisão TCDF 557/2006. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...);  

III - determinar o encaminhamento à CLDF de cronograma anual de previsão de realização de 

audiências públicas, para fins de agendamento prévio, objetivando assegurar a tempestividade 

preconizada nos prazos determinados pelo § 4º do artigo 9º da LRF; (...) IV - encaminhar sugestão à 

Câmara Legislativa do Distrito Federal para que, no planejamento das atividades afetas à Comissão 

de Economia, Orçamento e Finanças – CEOF, seja contemplado agendamento prévio de datas 

destinadas à realização das audiências públicas previstas na Lei Fiscal, de forma a proporcionar o 

cumprimento pleno das disposições do § 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101/00; (...). 

Decisão TCDF 3966/2004. 

O Tribunal, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: (...);  

III - reiterar (...) que sejam promovidas as respectivas audiências públicas nos prazos previstos no § 4º 

do art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, alertando-a para as sanções previstas no art. 182, 

incisos I e VII, do Regimento deste Tribunal de Contas, dando conhecimento desta determinação à 

Secretaria de Fazenda do Distrito Federal;  

IV - Determinar (...) que, de forma conjunta, promovam as necessárias adequações regimentais, no 

intuito de definir de forma inequívoca a quem compete a realização das audiências públicas previstas 

na Lei de Responsabilidade Fiscal; (...). 

Decisão TCDF 607/2004. 

O Tribunal, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: (...);  

III - Determinar (...) que informe, (...), se foi realizada, de acordo com o § 4º do art. 9º da Lei 

Complementar nº 101/2000-LRF, audiência pública para noticiar o cumprimento das metas fiscais do 

primeiro e segundo quadrimestres do exercício de 2003 e, em caso negativo, apresente os devidos 

esclarecimentos. (...). 

Decisão TCDF 3773/2003. 

O Tribunal, (...), decidiu: (...);  

II - Determinar (...) que:  

a) informe, (...), se foi realizada, de acordo com o § 4º do art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000-

LRF, audiência pública para noticiar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do 

exercício de 2003 e, em caso negativo, apresente os devidos esclarecimentos; (...). 

        § 5o No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central 

do Brasil apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do 

Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, 

creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados 

demonstrados nos balanços. 
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        Art. 10. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento 

de sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para 

fins de observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição. 

 

CAPÍTULO III 

DA RECEITA PÚBLICA 

Seção I 

Da Previsão e da Arrecadação 

        Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a 

instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional 

do ente da Federação. 

ADI 2732. 

Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 3º da EC nº 29, de 13 de setembro de 2003, que alterou o 

§ 1º do art. 156 da Constituição Federal, instituindo a progressividade fiscal do Imposto Predial e 

Territorial Urbano – IPTU. Constitucionalidade. Improcedência.  

1. No julgamento do RE nº 423.768/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário do STF refutou a 

tese da inconstitucionalidade da EC nº 29/03, na parte em que modificou o arquétipo constitucional do 

IPTU para permitir o uso do critério da progressividade como regra geral de tributação, em acréscimo 

à previsão originária da Carta Magna, calcada no art. 185, § 4º, inciso II, que trata da progressividade 

sancionatória do imposto pelo desatendimento da função social da propriedade imobiliária urbana. 

Não se vislumbra a presença de incompatibilidade entre a técnica da progressividade e o caráter real 

do IPTU, uma vez que a progressividade constitui forma de consagração dos princípios da justiça fiscal 

e da isonomia tributária.  

2. Ação julgada improcedente. 

        Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que 

não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos. 

ADI 2238 MC. 

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. Lei Complementar nº 101/2000. Não-conhecimento. (...).  

X - Art. 11, parágrafo único: por se tratar de transferências voluntárias, as restrições impostas aos 

entes beneficiários que se revelem negligentes na instituição, previsão e arrecadação de seus próprios 

tributos não são incompatíveis com o art. 160 da Constituição Federal. (...). 

        Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os 

efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento 
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econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de 

sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se 

referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. 

Decisão TCDF 222/2012. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

III. responder (...) que:  

a) a inexistência de desequilíbrio nas contas públicas não dispensa o cumprimento do art. 14 da LC nº 

101/00 (LRF) para a prática de renúncia de receita tributária, assim como o excesso de arrecadação 

não substitui as medidas compensatórias dispostas no inciso II daquele dispositivo;  

b) as proposições legislativas referentes à concessão, renovação, ampliação ou prorrogação de 

incentivos e/ou benefícios de natureza tributária que resultem renúncia de receita devem-se fazer 

acompanhar das estimativas de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 

vigência e nos dois seguintes, além de atender o disposto na lei de diretrizes orçamentárias - LDO 

vigente;  

c) além do disposto no item anterior, tais proposições devem se fazer acompanhar de comprovação de 

que os benefícios e/ou incentivos a que se referem já foram considerados nas estimativas de receita da 

lei orçamentária anual - LOA, na forma do art. 12 da LRF, e que não afetarão os resultados fiscais 

constantes do anexo próprio da LDO; ou de medidas de compensação, para o período antes indicado, 

pelo aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, da ampliação da base de cálculo, da 

majoração ou da criação de tributo ou contribuição;  

d) a insuficiência de saldo estimado para a renúncia de receita na LDO e LOA não constitui óbice à 

concessão do benefício àqueles que cumprirem os respectivos requisitos legais, sem necessidade de 

ajustes na previsão de receita, porém devendo a Administração atentar-se à obrigatoriedade de 

cumprimento das metas fiscais fixadas para o exercício; 

e) a configuração da renúncia de receita independe da necessidade de despacho da autoridade 

administrativa para que ocorra a fruição do benefício; (...). 

Decisão TCDF 1632/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

c) alertar (...): c.1) de que a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF torna imperiosa a 

elaboração de orçamentos em patamares bem reais, o que requer a utilização de critérios confiáveis na 

previsão da receita; (...). 

ADI 3949 MC. 

Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 100 da Lei nº 11.514, de 14 de agosto 

de 2007. 3. Consideração dos efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e das 

contribuições, inclusive quando se tratar de desvinculação de receitas, que sejam objeto de proposta de 

emenda constitucional, de projeto de lei ou de medida provisória que esteja em tramitação no Congresso 
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Nacional, na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária de 2008 e da respectiva lei. 4. 

Preliminar de não-cabimento rejeitada: o Supremo Tribunal Federal deve exercer sua função precípua 

de fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos quando houver um tema ou uma 

controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independente do caráter geral ou específico, 

concreto ou abstrato de seu objeto. Possibilidade de submissão das normas de diretrizes orçamentárias 

ao controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 5. O art. 100 da Lei n° 11.514/2007 possui 

conteúdo normativo comum a qualquer programa orçamentário, que deve conter, obrigatoriamente, a 

estimativa das receitas, a qual, por sua vez, deve levar em conta as alterações na legislação tributária. 

6. A expressão "legislação tributária", contida no § 2º do art. 165, da Constituição Federal, tem sentido 

lato, abrangendo em seu conteúdo semântico não só a lei em sentido formal, mas qualquer ato normativo 

autorizado pelo princípio da legalidade a criar, majorar, alterar alíquota ou base de cálculo, extinguir 

tributo ou em relação a ele fixar isenções, anistia ou remissão. 7. A previsão das alterações na 

legislação tributária deve se basear nos projetos legislativos em tramitação no Congresso Nacional. 8. 

Apesar da existência de termo final de vigência da CPMF e da DRU (31 de dezembro de 2007), não 

seria exigível outro comportamento do Poder Executivo, na elaboração da proposta orçamentária, e do 

Poder Legislativo, na sua aprovação, que não o de levar em consideração, na estimativa de receitas, os 

recursos financeiros provenientes dessas receitas derivadas, as quais já eram objeto de proposta de 

Emenda Constitucional (PEC n° 50, de 2007). O princípio da universalidade em matéria orçamentária 

exige que todas as receitas sejam previstas na lei orçamentária, sem possibilidade de qualquer exclusão. 

9. Medida cautelar indeferida. 

        § 1o Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se 

comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. 

        § 2o O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser 

superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.    (Vide ADIN 

2.238-5). 

ADI 2238 MC. 

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. Lei Complementar nº 101/2000. Não-conhecimento. (...).  

XXI - Art. 12, § 2º: medida cautelar deferida para conferir ao dispositivo legal interpretação conforme 

ao inciso III do art. 167 da Constituição Federal, em ordem a explicitar que a proibição não abrange 

operações de crédito autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, 

aprovados pelo Poder Legislativo. (...). 

        § 3o O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do 

Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas 

propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício 

subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. 
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Decisão TCDF 4065/2003. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...);  

III. determinar (...) que, no processo de elaboração das leis orçamentárias vindouras:  

a) observe o prazo estabelecido no § 3º do art. 12 da LRF, para encaminhamento aos órgãos do Poder 

Legislativo dos estudos e estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da receita 

corrente líquida e das respectivas memórias de cálculo;  

b) envide esforços no sentido de aperfeiçoar os mecanismos de apuração dos custos relacionados às 

metas que compõem os projetos, atividades ou operações especiais, presentes na Lei Orçamentária 

Anual, de forma a permitir avaliação criteriosa dos Programas de Governo; (...);  

        Art. 13. No prazo previsto no art. 8o, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder 

Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando 

cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações 

ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos 

tributários passíveis de cobrança administrativa. 

Decisão TCDF 4544/2004. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu:(...); 

III - alertar aquela Pasta de que, nos próximos exercícios, a publicação da programação financeira 

desacompanhada das especificações exigidas no art. 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal, observados 

os termos do item (...) pode acarretar ao responsável a aplicação da sanção prevista no art. 182, inciso 

VII, do Regimento Interno deste Tribunal (...). 

Decisão TCDF 607/2004. 

O Tribunal, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: (...);  

II - Reiterar (...) a determinação (...), esclarecendo que a existência de créditos tributários passíveis de 

cobrança administrativa, de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa e de medidas de combate à 

evasão e à sonegação, implica a necessidade dessas informações acompanharem o demonstrativo das 

metas bimestrais de arrecadação, nos termos do art. 13 da LRF; (...). 

Decisão TCDF 3773/2003. 

O Tribunal decidiu: (...);  

II - Determinar que: (...); 

2) a programação financeira para o próximo exercício contenha as especificações exigidas no art. 13 

da LRF, quais sejam, medidas de combate à evasão e à sonegação, quantidade e valores de ações 

ajuizadas para cobrança da dívida ativa e evolução do montante dos créditos tributários passíveis de 

cobrança administrativa; (...). 

e-DOC 4A4F9ECA-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4A4F9ECA

http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/jurisprudencia
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=1A91C697
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=1237437E
http://www.tc.df.gov.br/SINJ/Arquivo.ashx?id_norma_consolidado=63528
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=FEECEC0A
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=5EB0BC67
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A4F9ECA


 
 

 

 

Venda proibida. Obra disponível também em http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/jurisprudencia    
 

P
á

g
in

a
   

 3
5

 

Seção II 

Da Renúncia de Receita 

        Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da 

qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro 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:       (Vide Medida Provisória nº 2.159, de 2001)       (Vide Lei nº 10.276, de 2001) 

Decisão TCDF 839/2013. 

O Tribunal, por unanimidade, (...), decidiu:  

I. tomar conhecimento:  

a) da consulta formulada pelo Sr. Procurador-Geral do Distrito Federal a respeito de dúvida sobre a 

interpretação do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (...);  

II. responder ao consulente que:  

a) a verificação dos requisitos exigidos pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF deve se 

dar no decurso do processo legislativo relativo às proposições submetidas pelo Poder Executivo à 

aprovação do Parlamento, quando impliquem renúncia de receita fiscal(...);  

b) as leis que veicularem a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da 

qual decorra renúncia de receita sem observância dos requisitos do art. 14 da LRF não guardam 

conformidade com a Constituição Federal, por violação a pressupostos objetivos essenciais à formação 

do ato normativo;  

c) a constatação do vício de inconstitucionalidade formal de leis que concedam ou ampliem incentivo 

ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, por terem sido editadas sem a 

observância dos pressupostos objetivos elencados no art. 14 da LRF, impede a autoridade 

administrativa de praticar atos de renúncia de receita fiscal fundados em tais normativos, posto que 

inválidos na origem; (...). 

Decisão TCDF 222/2012. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

III. responder (...) que:  

a) a inexistência de desequilíbrio nas contas públicas não dispensa o cumprimento do art. 14 da LC nº 

101/00 (LRF) para a prática de renúncia de receita tributária, assim como o excesso de arrecadação 

não substitui as medidas compensatórias dispostas no inciso II daquele dispositivo;  

b) as proposições legislativas referentes à concessão, renovação, ampliação ou prorrogação de 

incentivos e/ou benefícios de natureza tributária que resultem renúncia de receita devem-se fazer 

acompanhar das estimativas de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 

vigência e nos dois seguintes, além de atender o disposto na lei de diretrizes orçamentárias - LDO 

vigente;  
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c) além do disposto no item anterior, tais proposições devem se fazer acompanhar de comprovação de 

que os benefícios e/ou incentivos a que se referem já foram considerados nas estimativas de receita da 

lei orçamentária anual - LOA, na forma do art. 12 da LRF, e que não afetarão os resultados fiscais 

constantes do anexo próprio da LDO; ou de medidas de compensação, para o período antes indicado, 

pelo aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, da ampliação da base de cálculo, da 

majoração ou da criação de tributo ou contribuição;  

d) a insuficiência de saldo estimado para a renúncia de receita na LDO e LOA não constitui óbice à 

concessão do benefício àqueles que cumprirem os respectivos requisitos legais, sem necessidade de 

ajustes na previsão de receita, porém devendo a Administração atentar-se à obrigatoriedade de 

cumprimento das metas fiscais fixadas para o exercício; 

e) a configuração da renúncia de receita independe da necessidade de despacho da autoridade 

administrativa para que ocorra a fruição do benefício; (...). 

Decisão TCDF 7377/2008. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) III - alertar a 

jurisdicionada de que a ausência de informações sobre os mecanismos efetivamente utilizados para 

controlar os resultados das operações financiadas pelo FUNDEFE impossibilita a verificação relativa 

ao atendimento das disposições do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, fato que pode ensejar 

o julgamento pela irregularidade das contas; (...). 

Decisão TCDF 1616/2007. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução e o parecer do 

Ministério Público, decidiu: (...);  

II. Considerar que os diplomas legais a seguir relacionados, versando sobre a renúncia de receita, 

descumpriram o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na medida em que:  

a) não estimaram o valor da renúncia e, também, não indicaram o montante da despesa a ser anulada: 

Leis n°s 3.261/03, 3.263/03, 3.348/04 e 3.492/04; 

b) o alcance da renúncia de receita teve vigência superior à do Plano Plurianual: Leis n°s 3.263/03 e 

3.348/04;   

c) não atenderam às exigências previstas no art. 14 da LRF: Leis n°s 3.261/03, 3.263/03, 3.348/04, 

3.492/04, 3.560/05, 3.717/05, 3.722/05, 3.726/05, 3.729/05, 3.736/06, 3.856/06 e da Lei Complementar 

n° 713/05;(...);  

IV. considerar que os diplomas legais a seguir relacionados não atenderam ao disposto no art. 14 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que:  

a) inobservaram as exigências constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias: Leis n°s 3.261/03, 

3.263/03, 3.348/04, 3.492/04, 3.717/05, 3.726/05, 3.729/05, 3.736/06, 3.804/06 e 3.830/06;  

b) não demonstraram: o impacto orçamentário-financeiro da renúncia; que o valor renunciado foi 

considerado na estimativa da receita e que este não afetaria as metas fiscais e, ante essas ausências não 
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indicaram, alternativamente, medidas compensatórias, por meio de aumento de receita: Leis n°s 

3.261/03, 3.263/03, 3.348/04, 3.492/04, 3.560/05, 3.717/05, 3.722/05, 3.726/05, 3.729/05, 3.736/06, 

3.856/06 e da Lei Complementar n° 713/05;  

V. reiterar o alerta consignado pelo TCDF no item (...)aos atuais Chefes do Poder Executivo e do Poder 

Legislativo do Distrito Federal no sentido de que os demonstrativos legalmente exigidos no art. 14 da 

LRF passem a acompanhar o projeto de lei específico que implique renúncia de receita, para fins de 

avaliação do Legislativo distrital e conhecimento da sociedade e dos órgãos de controle, tendo por 

fundamento a disposição constante no art. 59 da LC n° 101/2000 e à luz dos princípios da transparência 

fiscal, da prudência e da responsabilidade fiscal; (...). 

Decisão TCDF 5884/2005. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com a proposta do Relator, tendo em conta a instrução e o 

parecer do Ministério Público, decidiu: (...);  

II - Considerar que os diplomas legais a seguir relacionados, versando renúncia de receita, 

descumpriram o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na medida em que:  

a) Leis nºs 2.570/00, 2.627/00, 2.659/01, 2.670/01, 2.858/01, 2.859/01, 2.860/01, 2.924/02, 3.155/03, 

3.241/03, 3.259/03 e 3.262/03; Leis Complementares nºs 191/99, 212/99, 271/99, 277/00, 278/00, 

286/00, 327/00, 328/00, 340/00, 343/01, 353/01, 356/01, 363/01, 433/01, 434/01 e 689/03, não 

estimaram o valor da renúncia e, também, não indicaram o montante da despesa a ser anulada;  

b) Leis Complementares nºs 353/01, 356/01, 363/01, 369/01 e 433/01; Leis nºs 2.670/01, 2.858/01, 

3.241/03 e 3.262/03, o alcance da renúncia teve vigência superior a do Plano Plurianual;  

c) Leis nºs 2.659/01, 2.670/01, 2.858/01, 2.859/01, 2.860/01, 2.924/02, 3.155/03, 3.241/03, 3.259/03 e 

3.262/03;; Leis Complementares nºs 343/01, 353/01, 356/01, 363/01, 433/01, 434/01 e 689/03, não 

atenderam às exigências previstas no art. 14 da LRF;  

III - considerar que os diplomas legais a seguir relacionados não atenderam ao disposto no art. 14 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que: (...) não demonstraram: o impacto orçamentário-

financeiro da renúncia; que o valor renunciado foi considerado na estimativa da receita e que este não 

afetaria as metas fiscais e, ante essas ausências não indicaram, alternativamente, medidas 

compensatórias, por meio de aumento de receita; (...);  

VII - alertar a (...) de que as alterações promovidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, particularmente 

no demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita, ou, ainda, nos demonstrativos 

requeridos no inciso II do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, após aprovada a Lei Orçamentária, 

não dispensam a indicação das medidas compensatórias exigida no art. 14 da LRF;  

VIII - com fundamento no artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e à luz dos princípios da 

transparência fiscal, da prudência e da responsabilidade fiscal, alertar os Senhores Chefes dos Poderes 

Executivo e Legislativo (Câmara Legislativa do Distrito Federal) que os demonstrativos legalmente 

exigidos no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal devem acompanhar o projeto de lei específica 
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que implique renúncia de receita, para avaliação do Poder Legislativo, e para conhecimento da 

sociedade e dos órgãos de controle; (...). 

Decisão TCDF 1945/2004. 

O Tribunal, de acordo com a proposta do Relator, tendo em conta a instrução e o parecer do Ministério 

Público, decidiu: (...);  

II - Declarar nula de pleno direito a remissão concedida à empresa (...) por inobservância ao art. 14 da 

LRF; (...). 

Decisão TCDF 4656/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu(...);  

IV - Determinar (...) que, (...):  

a) evidencie, (...), o cumprimento do estabelecido no inciso I ou no inciso II do art. 14 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF, de forma a dirimir dúvidas quanto ao cumprimento do disposto no art. 

4º, § 2º, inciso V, desta Lei; (...);  

V – determinar (...) que envide esforços no sentido de viabilizar a disponibilização dos dados gerenciais 

mais recentes sobre a situação financeira da previdência no DF, de forma a manter atualizado o Anexo 

de Metas Fiscais da LDO, e, assim, permitir à população acompanhar a evolução das informações 

sobre o assunto, até que o projeto que cria o Regime Próprio de Previdência para os servidores da 

administração direta, autarquias e fundações seja aprovado e, então, possibilite o cumprimento integral 

do disposto no art. 4º, § 2º, inciso IV, item "a", da LRF. 

Decisão TCDF 1919/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

II. Determinar que: (...); j) apresente os demonstrativos exigidos pela LRF em seu art. 14, quanto aos 

atos de renúncia praticados no primeiro semestre do presente exercício; (...). 

ADI 3789 AgR. 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

ESTADUAL 15.003/06. RENÚNCIA DE RECEITA. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 163, I, DA CF E 

AO ART. 14 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). INÉPCIA DA INICIAL. LITÍGIO DE 

NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DO PROCESSO OBJETIVO DE 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. CAUSA DE PEDIR ABERTA NÃO DISPENSA ÔNUS 

DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO EM SEDE 

RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

        I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de 

receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados 

fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 
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        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. 

RE 576155. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 

E TERRITÓRIOS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. POSSÍVEL LESÃO AO 

PATRIMÔNIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO À ATUAÇÃO DO PARQUET. INADMISSIBILIDADE. 

AFRONTA AO ART. 129, III, DA CF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.  

I - O TARE não diz respeito apenas a interesses individuais, mas alcança interesses metaindividuais, 

pois o ajuste pode, em tese, ser lesivo ao patrimônio público.  

II - A Constituição Federal estabeleceu, no art. 129, III, que é função institucional do Ministério 

Público, dentre outras, “promover o inquérito e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. Precedentes.  

III - O Parquet tem legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular Termo de 

Acordo de Regime Especial - TARE, em face da legitimação ad causam que o texto constitucional lhe 

confere para defender o erário. (...).  

V - Recurso extraordinário provido para que o TJ/DF decida a questão de fundo proposta na ação civil 

pública conforme entender. 

        § 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão 

de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que 

implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 

correspondam a tratamento diferenciado. 

Decisão TCDF 4065/2003. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...);  

II. Determinar (...) que:  

(...); 

b) envide esforços no sentido de fazer constar, de forma precisa, a identificação e quantificação dos 

efeitos decorrentes de benefícios de natureza financeira e creditícia no cálculo da renúncia da receita, 

dos próximos projetos de lei orçamentária, indicando a legislação de que resultam tais efeitos; (...).  

ADI 3664. 

1.INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Objeto. Admissibilidade. Impugnação de decreto 

autônomo, que institui benefícios fiscais. Caráter não meramente regulamentar. Introdução de novidade 

normativa. Preliminar repelida. Precedentes. Decreto que, não se limitando a regulamentar lei, institua 

benefício fiscal ou introduza outra novidade normativa, reputa-se autônomo e, como tal, é suscetível de 

controle concentrado de constitucionalidade. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Decreto nº 
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27.427/00, do Estado do Rio de Janeiro. Tributo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

– ICMS. Benefícios fiscais. Redução de alíquota e concessão de crédito presumido, por Estado-membro, 

mediante decreto. Inexistência de suporte em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, nos termos 

da LC 24/75. Expressão da chamada “guerra fiscal”. Inadmissibilidade. Ofensa aos arts. 150, § 6º, 152 

e 155, § 2º, inc. XII, letra “g”, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. Não pode o Estado-

membro conceder isenção, incentivo ou benefício fiscal, relativos ao Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS, de modo unilateral, mediante decreto ou outro ato normativo, sem 

prévia celebração de convênio intergovernamental no âmbito do CONFAZ. 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.227.519 - RS 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE 

ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE.  

1. Recurso especial que discute a possibilidade, ou não, de inclusão do crédito presumido de ICMS na 

base de cálculo do IRPJ e da CSLL.  

2. A Primeira Turma, recentemente, por ocasião do julgamento do REsp 1.210.941/RS, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14/11/2014, ao decidir pela impossibilidade de inclusão do 

crédito presumido do IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, posicionou-se no sentido de que esse 

benefício fiscal não deve ser caracterizado como lucro da pessoa jurídica, mas, sim, como incentivo 

estatal para que a atividade do contribuinte seja melhor desempenhada e, por isso, não pode justificar 

a imposição de outros tributos, sob pena de mitigar ou até mesmo esvaziar a benesse concedida. Esse 

entendimento, mutatis mutandis, também deve ser aplicado ao crédito presumido de ICMS, já que 

constitui benefício fiscal de mesma natureza.  

3. Com efeito, a Lei Complementar 101/2000, em seu art. 14 e § 1º, preconiza que a concessão de crédito 

presumido configura renúncia de receita e, por isso, deve estar acompanhada de estudo estimativo 

acerca de seu impacto orçamentário-financeiro.  

4. No caso dos autos, com o objetivo de fomentar a atividade da recorrente em seu território, o ente 

tributante, devidamente autorizado pelo Confaz (Convênio ICMS 94/93), renunciou de parte de sua 

receita de ICMS, mediante concessão de crédito presumido desse imposto, no valor correspondente às 

despesas que a contribuinte possui com o frete decorrente das aquisições de aço. E é exatamente sobre 

essa renúncia fiscal que a Fazenda Nacional quer fazer incidir o Imposto de Renda Pessoa Jurídica - 

IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.  

5. Tem-se, portanto, que, em verdade, a União busca tomar para si parte da receita, não do contribuinte, 

mas, sim, do Estado do Rio Grande do Sul e que fora renunciada em favor do contribuinte como 

instrumento de política de desenvolvimento econômico daquela Unidade da Federação. Reconhecida a 

origem estatal dos valores relativos ao crédito presumido, sobre eles deve ser reconhecida a imunidade 

de que trata o art. 150, VI, a, da Constituição Federal.  

6. Agravo regimental não provido. 
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        § 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata 

o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor 

quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. 

        § 3o O disposto neste artigo não se aplica: 

        I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 

da Constituição, na forma do seu § 1º; 

        II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 

cobrança. 

 

CAPÍTULO IV 

DA DESPESA PÚBLICA 

Seção I 

Da Geração da Despesa 

 

        Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público 

a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 

17. 

Decisão TCDF 711/2006. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...);  

II - Determinar (...) que encaminhe a esta Corte, (...), cópia da declaração do ordenador de despesas 

exigida pelo artigo 16 da LRF, que deve constar do processo administrativo concernente à licitação 

(...);  

III - caso não tenha sido emitida a referida declaração, adotar as medidas tendentes ao cumprimento 

do artigo 16 da LRF, fazendo constar do processo de licitação e encaminhando cópia a esta Corte de 

Contas, antes da respectiva homologação, nos termos dos precedentes estabelecidos mediante Decisões 

TCDF nºs 4905/2005, 3950/2005 e 02/2006, dos elementos indicados naquele dispositivo legal, sob 

pena de serem considerados nulos os atos relacionados com a licitação em tela, e não-autorizadas, 

irregulares e lesivas ao patrimônio público as despesas porventura realizadas em sua decorrência, 

conforme prevê o art. 15 da mesma Lei de Responsabilidade Fiscal; (...). 

Decisão TCDF 5399/2005. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu:  

(...);  

III. (...), determinar (...) que faça constar do processo de licitação, antes da respectiva homologação, 

os documentos e declarações exigidos pelos incisos I e II do art. 16 da LRF, sob pena de serem 
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consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público as despesas correspondentes, 

conforme prevê o art. 15 da referida lei; (...). 

Decisão TCDF 3108/2003. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...);  

III - determinar (...), que (...)apresente, (...), documentos que atestem o cumprimento dos arts. 16 e 17 

da Lei Complementar nº 101/00 e § 1º do art. 169 da Constituição Federal, atentando para o art. 15 da 

mesma lei que considera "não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de 

despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17". (...). 

Decisão TCDF 2201/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta, em parte, o parecer do Ministério Público, 

decidiu: (...);  

V - Orientar a todas as jurisdicionadas que, nas licitações, quando for o caso, sejam observadas as 

prescrições da LRF, em especial os arts. 15, 16 e 45, este último combinado com os arts. 5.º do mesmo 

diploma, 151, § 1.º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e 167, § 1.º, da Constituição Federal; (...). 

ADI 2238 MC. 

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. Lei Complementar nº 101/2000. Não-conhecimento.  

(...).  

XII - Art. 15: o dispositivo apenas torna efetivo o cumprimento do plano plurianual, das diretrizes 

orçamentárias e dos orçamentos anuais, não inibindo a abertura de créditos adicionais previstos no 

art. 166 da Carta Política. (...). 

AÇÃO PENAL Nº 389 - ES. 

Ação penal originária. Ordenação de despesa não autorizada por lei. Princípio da irretroatividade 

(aplicação). Art. 359-D do Cód. Penal (norma penal em branco). Norma integradora (falta). Crime 

(não-ocorrência). Denúncia (rejeição).  

(...).  

2. O art. 359-D, segundo o qual é crime "ordenar despesa não autorizada por lei", consiste em norma 

penal em branco, uma vez que o rol das despesas permitidas e das não-autorizadas haverá de constar 

de outros textos legais, entre os quais, por exemplo, o da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar n° 101/00).  

(...).  

4. Ademais, quando devidamente explicável a despesa, deslegitima-se a possibilidade de punição da 

conduta ao menos no âmbito penal. A inexistência de autorização de despesa em lei constitui, tão-

somente, indício de irregularidade. Para se criminalizar a conduta, é necessária a existência de lesão 
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não-justificada ao bem jurídico, isto é, às finanças públicas, o que, no caso, não ocorreu. O fato narrado 

evidentemente não constitui crime.  

5. Denúncia rejeitada. 

AÇÃO PENAL Nº 314 - MT. 

PENAL. 1. ORDENAR DESPESA NÃO AUTORIZADA EM LEI (CP, ART. 359, “D”): quando há 

dotação orçamentária para a realização da despesa, a conduta é estranha ao tipo. (...). 

        Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 

aumento da despesa será acompanhado de: 

Decisão TCDF 6726/2006. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...);  

II) em face do disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 4 maio de 2000, determinar (...) que:  

a) comprove a adequação e compatibilidade da despesa, respectivamente, com a lei orçamentária anual 

e com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, tendo em vista que:  

a.1) os recursos necessários à realização da despesa não estão assegurados, porquanto consignados 

em mera proposta orçamentária, que ainda pende de aprovação pelo Legislativo; (...); 

b) saneie o processo, incorporando aos autos a estimativa do impacto orçamentário-financeiro do 

aumento da despesa no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, acompanhada 

das premissas e metodologia de cálculo utilizadas;  

c) comprove a adequação do valor da licitação aos preços de mercado, fornecendo a documentação 

relativa às fontes de pesquisa (...)utilizadas para estimá-lo;  

III) alertar o jurisdicionado de que a futura despesa poderá incidir na vedação contida no art. 42 da 

LRF; (...). 

Decisão TCDF 711/2006. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...);  

II - Determinar (...) que encaminhe a esta Corte, (...), cópia da declaração do ordenador de despesas 

exigida pelo artigo 16 da LRF, que deve constar do processo administrativo concernente à licitação que 

objetiva a construção de (...);  

III - caso não tenha sido emitida a referida declaração, adotar as medidas tendentes ao cumprimento 

do artigo 16 da LRF, fazendo constar do processo de licitação e encaminhando cópia a esta Corte de 

Contas, antes da respectiva homologação, nos termos dos precedentes estabelecidos mediante Decisões 

TCDF nºs 4905/2005, 3950/2005 e 02/2006, dos elementos indicados naquele dispositivo legal, sob 

pena de serem considerados nulos os atos relacionados com a licitação em tela, e não-autorizadas, 

irregulares e lesivas ao patrimônio público as despesas porventura realizadas em sua decorrência, 

conforme prevê o art. 15 da mesma Lei de Responsabilidade Fiscal; (...). 
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Decisão TCDF 5399/2005. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...);  

III. (...), determinar (...) que faça constar do processo de licitação, antes da respectiva homologação, 

os documentos e declarações exigidos pelos incisos I e II do art. 16 da LRF, sob pena de serem 

consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público as despesas correspondentes, 

conforme prevê o art. 15 da referida lei; (...). 

Decisão TCDF 2926/2003. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu:  

I) determinar diligência (...) para (...) encaminhar a esta Corte de Contas os seguintes elementos: (...);  

I.2) demonstrativo das despesas criadas ou aumentadas, na forma dos arts. 16 e 17 da LRF, com 

indicação, conforme o caso, da natureza e dos respectivos montantes, e informação do órgão central do 

Sistema de Controle Interno sobre o cumprimento das condições estabelecidas por esta lei para gastos 

dessa natureza (inciso VIII, f);  

I.3), demonstrativo das isenções, anistias, remissões, subsídios e de outros benefícios de natureza 

financeira, tributária e creditícia concedidos, indicando os respectivos montantes e fundamentos legais 

e as medidas adotadas para compensá-los (...). 

Decisão TCDF 1919/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

II. Determinar que: (...);  

k) apresente demonstrativos, por unidade orçamentária, das despesas criadas ou aumentadas no 

primeiro semestre deste exercício, na forma dos arts. 16 e 17 da LRF, com indicação da natureza e dos 

respectivos montantes; (...). 

        I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em 

vigor e nos dois subseqüentes; 

Decisão TCDF 6859/2007. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

III - autorizar:  

a) o prosseguimento do certame de que trata o edital de Concorrência nº (...), alertando a jurisdicionada 

para a obrigação de adotar as seguintes providências:  

(...);  

a.2) insira nos autos a estimativa do impacto orçamentário-financeiro decorrente do aumento de 

despesa da expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, em conformidade com o art. 16, 

inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; (...). 
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Decisão TCDF 6771/2006. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto da Relatora, (...), decidiu: 

I - Autorizar, com fundamento no art. 182, § 5º, do RI/TCDF, a audiência das autoridades qualificadas 

no § 30 do Relatório de inspeção nº (...), tendo em vista a possibilidade de aplicação de multa prevista 

no art. 57, inciso II, da LC nº 01/94, para que, no prazo de 30 dias, apresentem razões de justificativa 

pelas seguintes falhas:  

a) ausência de estudo do impacto orçamentário-financeiro exigido pelo art. 16, I, c/c os arts. 17, § 1º, e 

24 da LRF, relativamente aos Projetos de lei nºs 1723, 1968, 1969, 2029, 2039, 2148, 2168, 2264 e 

2265/2005;  

b) descumprimento do requisito estabelecido no art. 17, 2º, c/c o art. 24 da LRF em todos os projetos 

de lei, à exceção do de nº 2027/05; (...);  

II - Alertar (...) no sentido de que o cumprimento do art. 169, § 1º, I da CF dar-se-á por meio da 

demonstração, no momento da apresentação do projeto de lei, de saldo orçamentário suficiente para 

custear as despesas a serem aumentadas, ou mediante concomitante abertura de crédito adicional, 

deduzindo-se da dotação autorizada os valores das despesas de pessoal já realizadas e a realizar; (...). 

Decisão TCDF 4905/2005. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...);  

III - determinar (...) que faça constar do processo de licitação, antes da respectiva homologação, o 

demonstrativo do impacto orçamentário financeiro das despesas, conforme disposto no inciso I do art. 

16 da LRF, sob pena de serem consideradas não-autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio 

público as despesas correspondentes, conforme prevê o art. 15 da referida lei; (...). 

Decisão TCDF 1633/2005. 

O Tribunal decidiu: (...);  

II- Com fundamento no artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e à vista dos princípios da 

prudência e da responsabilidade fiscal, alertar os Chefes do Poder Executivo e da Câmara Legislativa 

do Distrito Federal para a necessidade de ser verificado, previamente à adoção de medidas que 

impliquem criação ou aumento de despesa com pessoal, o atendimento das seguintes exigências: (...); 

e) estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois 

seguintes (art. 16, inc. I; 17, § 1º; e art. 24 da LRF); (...). 

        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. 
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Decisão TCDF 1964/2016. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu:  

II – (...) determinar (...) que, quando da elaboração de proposições relacionadas à criação ou ao 

aumento de despesas com pessoal: 

a) observe com todo rigor as exigências relativas à existência de autorização orçamentária prévia e 

dotação suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, 

em especial o art. 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, e o art. 16, inciso II, e § 1º, inciso I, 

da Lei Complementar nº 101/00 (LRF); 

b) na elaboração dos demonstrativos dos impactos orçamentário-financeiros:  

b.1) segregue o impacto das despesas com ativos e inativos/pensionistas;  

b.2) faça constar, de forma clara e objetiva, as premissas e metodologias de cálculos utilizadas, 

identificando, por exemplo, os elementos que compõem a base de cálculo e todos os parâmetros 

considerados nas projeções, de modo a possibilitar a aferição dos valores apresentados;  

c) inclua, nos processos referentes a aumentos de despesas com pessoal, informações orçamentárias, 

considerando os montantes das despesas existentes com os acréscimos previstos, individualizadas por 

órgão/entidade e por exercício financeiro, contendo pelo menos:  

c.1) identificação dos respectivos Programas de Trabalho do órgão/entidade responsável pela execução 

da despesa;  

c.2) quando se tratar de exercício corrente, dados da execução orçamentária da despesa, inclusive os 

acréscimos (crédito autorizado, despesa realizada, saldo disponível e, se for o caso, a necessidade de 

suplementação);  

c.3) em relação a exercício que não disponha de Lei Orçamentária Anual – LOA, mas possua Projeto 

de Lei Orçamentária Anual – PLOA tramitando, os montantes de créditos orçamentários previstos nesse 

projeto para tal finalidade;  

d) especifique as fontes e quantifique os respectivos valores que servirão para o custeio das despesas 

criadas ou aumentadas; (...). 

Decisão TCDF 6612/2012. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) II - responder à Secretaria 

de Planejamento e Orçamento que: a) a exigência objeto do art. 169, § 1º, II, da Constituição Federal 

torna indispensável a inclusão, nas leis de  diretrizes orçamentárias, do demonstrativo de despesas com 

pessoal autorizadas a sofrerem acréscimos; b) complementarmente, poder-se-ia incluir, nas leis de 

diretrizes orçamentárias, dispositivo conferindo ao Poder Executivo a faculdade de, quando do 

encaminhamento do projeto de lei orçamentária anual, promover atualizações no demonstrativo de 

despesas com pessoal autorizadas a sofrerem acréscimos, de forma a compatibilizar seu conteúdo às 

dotações orçamentárias consignadas na proposta de orçamento; (...). 
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Decisão TCDF 7835/2009. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, decidiu: (...);  

III - determinar (...) que faça constar do processo de licitação e encaminhe a esta Corte de Contas, antes 

da respectiva homologação, declaração formal do ordenador de despesa, nos exatos termos do artigo 

16, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, (...). 

Decisão TCDF 6018/2005. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...) 

II - Alertar a (...) para que, doravante:  

II.a. regulamentem no âmbito interno - através de ordem de serviço, resolução etc. - os procedimentos 

pertinentes à gestão fiscal responsável, bem como inclua, nos autos do processo de licitação, declaração 

do ordenador de despesa de que todo o valor a ser utilizado na licitação tem compatibilidade com o 

Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e adequação orçamentária e financeira 

com a Lei Orçamentária Anual - LOA, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 16, II; 

(...). 

        § 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 

        I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e 

suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as 

despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não 

sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício; 

        II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que 

se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos 

e não infrinja qualquer de suas disposições. 

        § 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e 

metodologia de cálculo utilizadas. 

        § 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos 

em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 

Decisão TCDF 4816/2011 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) II. determinar a realização 

de audiência dos ex-titulares da (...), para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentarem razões de 

justificativa acerca das seguintes ilegalidades/irregularidades constatadas nos Contratos de Gestão nºs 

01/2010-SES/DF e 02/2010-SES/DF, celebrados com (...), tendo em vista a possibilidade de aplicação 

da multa prevista nos incisos II e III do artigo 57 da LC nº 1/94: c) inexistência da estimativa de impacto 

orçamentário no exercício e nos dois exercícios subsequentes em que deve entrar a execução dos 

Contratos de Gestão, em desacordo com o estabelecido no inciso I do art. 16 da Lei de Responsabilidade 

e-DOC 4A4F9ECA-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4A4F9ECA

http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/jurisprudencia
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=6CEF5501
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=74D28DC3
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=6A5417BF
http://www.tc.df.gov.br/SINJ/Arquivo.ashx?id_norma_consolidado=51831
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A4F9ECA


 
 

 

 

Venda proibida. Obra disponível também em http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/jurisprudencia    
 

P
á

g
in

a
   

 4
8

 

Fiscal (parágrafo 38 da Informação nº 116/10); d) ausência de declaração do Ordenador de Despesa 

de que o gasto é compatível com a LOA, a LDO e o PPA (parágrafo 39 da Informação nº 116/10); (...). 

Decisão TCDF 7541/2008. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto da Relatora, decidiu: (...) II) reiterar ao jurisdicionado 

a determinação contida no item II. a.1 da referida decisão, no sentido de inserir nos autos do processo 

licitatório, antes da homologação do certame, a declaração a que se refere o art. 16, I, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, contendo, sobretudo, a memória de cálculo devida, expressando os valores 

financeiros e respectivos percentuais impactados nos três exercícios (o inicial e os dois subsequentes); 

(...). 

        § 4o As normas do caput constituem condição prévia para: 

        I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras; 

        II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do art. 182 da Constituição. 

Subseção I 

Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado 

        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 legal 

de sua execução por um período superior a dois exercícios. 

Decisão TCDF 1964/2016. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu:  

II - sem prejuízo do cumprimento das deliberações constantes dos itens II e III da Decisão TCDF nº 

1.633/2005, e, no que couber, das disposições da LDO do exercício financeiro correspondente, 

determinar (...) que, quando da elaboração de proposições relacionadas à criação ou ao aumento de 

despesas com pessoal: 

(...); 

e) observe as exigências contidas no art. 17, §§ 2º, 3º e 4º, da Lei Complementar nº 101/00 – LRF e, 

(...), apresente:  

e.1) comprovação, acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas, de que as despesas 

criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resultados fiscais previstas nos Anexos de Metas 

Fiscais das respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDOs;  

e.2) a forma de compensação financeira, se pelo aumento permanente de receita (proveniente da 

elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição) 

e/ou pela redução permanente de despesa;  

e.3) fundamentação, para o caso de não haver necessidade de compensação financeira; (...). 

III – recomendar: (...); 
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b) (...) que, considerando a necessidade de serem observadas as exigências dos arts. 16 e 17 da LRF e 

os princípios orçamentários da legalidade, anualidade e universalidade, bem como os princípios fiscais 

de planejamento, transparência e equilíbrio fiscal, em especial os arts. 169, § 1º, incisos I e II, da CF, 

e 157, § 1º, incisos I e II, da LODF, evitem o encaminhamento, ao Poder Legislativo, de proposições de 

aumento de despesa com pessoal para vigorar em exercício financeiro para o qual não exista Lei 

Orçamentária Anual – LOA aprovada ou Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA tramitando;(...). 

Decisão TCDF 3309/2002. 

O Tribunal, de acordo, em parte, com o voto do Relator, decidiu: (...);  

II) recomendar que: (...); c) observe, em relação às empresas estatais dependentes o disposto no art. 17 

da Lei de Responsabilidade Fiscal; (...). 

ADI 2238 MC. 

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. Lei Complementar nº 101/2000. Não-conhecimento.  

(...).  

XIII - Art. 17 e §§ 1º a 7º: que o aumento de despesa de caráter continuado esteja condicionado à 

redução de despesa ou aumento de receita, também em caráter continuado, é proposição que, por achar-

se em sintonia com a lógica, não pode ser obviamente considerada responsável pelo engessamento de 

qualquer dos Poderes de Estado ou órgãos da Administração e, portanto, ofensiva ao princípio da 

separação dos Poderes. Pela mesma razão, não se pode ver como atentatória ao princípio da autonomia 

dos entes federados. O incremento da arrecadação pelas formas indicadas no § 3º do art. 17 da LRF se 

reveste de previsibilidade e se presta, por isso, para um cálculo de compensação, que há de ser, tanto 

quanto possível, exato. (...). 

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 836.108 - RJ. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO JUDICIAL 

OBJETIVANDO OBRIGAR O MUNICÍPIO A OBSERVAR A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 

ILEGITIMIDADE ATIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMITAÇÃO LEGAL. 

ART. 59 DA LRF. NÃO-IMPUGNAÇÃO, PELO RECURSO ESPECIAL, DE TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PERMANÊNCIA DE FUNDAMENTO INATACADO. 

SÚMULA 283/STF.  

1. Versam os autos sobre ação de obrigação de fazer e não-fazer, com pedido de antecipação de tulela, 

ajuizada pela empresa (...) em face do Município (...) objetivando o cumprimento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. O juízo de primeiro grau, pautando-se no art. 59 da LRF, extinguiu o feito 

sem julgamento de mérito por entender que a recorrente, empresa concessionária de energia elétrica, 

não possui legitimidade ativa para pleitear o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela 

impossibilidade jurídica do pedido. O TJRJ manteve os termos da sentença por não vislumbrar a 

legitimação ativa para exigir o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, por força do seu 
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art. 59, só pode ser feito pelo "Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, 

e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público ", apontando, ainda, a 

impossibilidade jurídica do pedido, pois "a suposta dívida havida entre as partes em contenda não 

decorre de ato normativo, mas de contrato administrativo, razão pela qual não pode ser classificada 

como despesa corrente, que é obrigatória, conforme determina o art. 17 da LRF". Recurso especial pela 

empresa de energia elétrica, ao qual foi negado seguimento no juízo prévio de admissibilidade. Agravo 

de instrumento pela concessionária pleiteando a reforma da Decisão agravada e o recebimento do 

recurso especial. Decisão monocrática desta relatoria negando provimento ao agravo de instrumento 

em razão de óbice sumular 283/STF e por não ter sido demonstrado o dissenso interpretativo. 

Interposição de agravo regimental.  

2. Tanto o juízo de primeiro grau como o Tribunal estadual pautaram-se na ilegitimidade ativa da 

concessionária de energia elétrica ao indeferir o pleito da empresa recorrente, consignando que, nos 

termos do art. 59 da LRF, não compete à concessionária de energia elétrica a fiscalização do 

cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, desiderato que é de responsabilidade do Tribunal de 

Contas da União, do Ministério Público e diretamente do Poder Legislativo. Tal fundamento, contudo, 

findou inatacado pelo recorrente, impondo a incidência de óbice sumular (283/STF).  

(...). 

4. Apenas ad argumentando tantum, existem mecanismos outros de a recorrente buscar a satisfação de 

seu débito. O STJ possui o posicionamento no sentido de que é legítimo ao fornecedor do serviço de 

energia elétrica suspender a prestação de seus serviços em caso de inadimplência, inclusive nos casos 

de pessoa jurídica de direito público, bastando, para tanto, a prévia comunicação.  

5. Agravo regimental não-provido. 

        § 1o 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. 

Decisão TCDF 6771/2006. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto da Relatora, (...), decidiu: 

I - Autorizar, com fundamento no art. 182, § 5º, do RI/TCDF, a audiência das autoridades qualificadas 

no § 30 do Relatório de inspeção nº (...), tendo em vista a possibilidade de aplicação de multa prevista 

no art. 57, inciso II, da LC nº 01/94, para que, no prazo de 30 dias, apresentem razões de justificativa 

pelas seguintes falhas:  

a) ausência de estudo do impacto orçamentário-financeiro exigido pelo art. 16, I, c/c os arts. 17, § 1º, e 

24 da LRF, relativamente aos Projetos de lei nºs 1723, 1968, 1969, 2029, 2039, 2148, 2168, 2264 e 

2265/2005;  

b) descumprimento do requisito estabelecido no art. 17, 2º, c/c o art. 24 da LRF em todos os projetos 

de lei, à exceção do de nº 2027/05; (...);  
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II - Alertar (...) no sentido de que o cumprimento do art. 169, § 1º, I da CF dar-se-á por meio da 

demonstração, no momento da apresentação do projeto de lei, de saldo orçamentário suficiente para 

custear as despesas a serem aumentadas, ou mediante concomitante abertura de crédito adicional, 

deduzindo-se da dotação autorizada os valores das despesas de pessoal já realizadas e a realizar; (...). 

Decisão TCDF 1633/2005. 

O Tribunal decidiu: (...);  

II- Com fundamento no artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e à vista dos princípios da 

prudência e da responsabilidade fiscal, alertar os Chefes do Poder Executivo e da Câmara Legislativa 

do Distrito Federal para a necessidade de ser verificado, previamente à adoção de medidas que 

impliquem criação ou aumento de despesa com pessoal, o atendimento das seguintes exigências: (...); 

e) estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois 

seguintes (art. 16, inc. I; 17, § 1º; e art. 24 da LRF); 

f) demonstração da origem dos recursos para seu custeio (art. 17, § 1º, e art. 24 da LRF); (...). 

        § 2o Para efeito do atendimento do § 1o, 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 § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, 

ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de 

despesa. 

Decisão TCDF 2398/2007. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta, em parte, a instrução 

e o parecer do Ministério Público, decidiu: (...);  

II - autorizar, com fundamento no artigo 182, § 5º, do RI/TCDF, a audiência das autoridades 

qualificadas no § 47 do Relatório de Inspeção nº (....), tendo em vista a possibilidade de aplicação da 

multa prevista no art. 57, inciso II, da Lei Complementar nº 1/94, para que apresentem razões de 

justificativa pelas seguintes falhas:  

a) inexistência, nos Projetos de Lei n°s 2287, 2312, 2315, 2340, 2420, 2421, 2426 e 2435/2006, de 

comprovação de que as despesas criadas/aumentadas não afetariam as metas fiscais do exercício em 

que se iniciariam e nos dois seguintes, com indicação da compensação para os efeitos financeiros 

futuros, demonstrando-se as premissas e a metodologia de cálculo utilizadas (artigo 17, § 2º, c/c o 

artigo 24 da LRF); 

III - alertar os Chefes do Poder Executivo, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e do Tribunal de 

Contas do Distrito Federal no sentido de que o projeto de lei deverá demonstrar o controle sobre o 

saldo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, deduzindo-se os 

montantes já comprometidos anteriormente; (...). 
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Decisão TCDF 1633/2005. 

O Tribunal decidiu: (...);  

II- Com fundamento no artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e à vista dos princípios da 

prudência e da responsabilidade fiscal, alertar os Chefes do Poder Executivo e da Câmara Legislativa 

do Distrito Federal para a necessidade de ser verificado, previamente à adoção de medidas que 

impliquem criação ou aumento de despesa com pessoal, o atendimento das seguintes exigências: (...); 

g) comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados previstas no 

anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 17, § 2º, e art. 24 da LRF);  

h) compensação dos efeitos financeiros, nos períodos seguintes, pelo aumento permanente de receita ou 

pela redução permanente de despesas (art. 17, § 2º, e art. 24 da LRF); (...). 

        § 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da 

elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 

contribuição. 

        § 4o A comprovação referida no § 2o, apresentada pelo proponente, conterá as 

premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da 

despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. 

        § 5o A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das 

medidas referidas no § 2o, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar. 

        § 6o O disposto no § 1o não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem 

ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da 

Constituição. 

        § 7o Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo 

determinado. 

Seção II 

Das Despesas com Pessoal 

Subseção I 

Definições e Limites 

        Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com 

pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os 

pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de 

membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, 

inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, 

bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. 
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Decisão TCDF 2753/2015.  

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, (...), decidiu: (...) 

II – informar (...) que o Tribunal considerará, para a verificação do cumprimento do limite previsto no 

art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, as despesas com pessoal dos contratos de gestão firmados 

pela Administração quando a mão de obra envolvida na execução desses ajustes configurar a 

substituição de servidores e empregados públicos, nos termos do § 1º do art. 18 da LRF e dos critérios 

definidos na alínea “b” do item III da Decisão TCDF nº 2.498/04; (...). 

Decisão TCDF 2739/2015. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) IV – determinar à 

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal que, seguindo orientação constante no Manual de 

Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, passe a incluir na Despesa Bruta de 

pessoal nos Demonstrativos das Despesas de Pessoal dos Relatórios de Gestão Fiscal, os valores 

relativos a “jetons” e “obrigações patronais de autônomos”; (...). 

Decisão TCDF 6261/2013. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

II - Em resposta à consulta (...), informar (...) que:  

1) na apuração da despesa bruta de pessoal, atinente ao cálculo dos limites de pessoal de que trata a 

Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar nº 101/00), não devem ser computadas as 

despesas de natureza indenizatória;  

2) a despesa decorrente de ressarcimento de pessoal requisitado não se inclui na espécie indenizatória, 

devendo, portanto, ser incluída no conceito de despesa total com pessoal a que se refere a LRF;  

3) para fins de apuração dos limites de despesas com pessoal preconizados na LRF, as despesas com 

ressarcimento de pessoal requisitado devem ser computadas na entidade ou no órgão cessionário 

(requisitante), quando o ônus couber a este, restando ao órgão cedente (de origem) os ajustes 

necessários à eliminação de eventuais duplicidades(...). 

Decisão TCDF 6612/2012. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...); II - responder (...) que:  

a) a exigência objeto do art. 169, § 1º, II, da Constituição Federal torna indispensável a inclusão, nas 

leis de diretrizes orçamentárias, do demonstrativo de despesas com pessoal autorizadas a sofrerem 

acréscimos;  

b) complementarmente, poder-se-ia incluir, nas leis de diretrizes orçamentárias, dispositivo conferindo 

ao Poder Executivo a faculdade de, quando do encaminhamento do projeto de lei orçamentária anual, 

promover atualizações no demonstrativo de despesas com pessoal autorizadas a sofrerem acréscimos, 

de forma a compatibilizar seu conteúdo às dotações orçamentárias consignadas na proposta de 

orçamento; (...). 
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Decisão TCDF 3587/2011.  

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

III - ratificar o entendimento (...), no sentido de que verbas oriundas de exonerações de servidores que 

tenham exclusiva natureza indenizatória sejam excluídas do cálculo dos limites de gastos com pessoal 

estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000, em estrito atendimento ao disposto em seu art. 19, § 

1º, inciso I; (...). 

Decisão TCDF 5239/2010. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) III - determinar à 

Secretaria de Estado de Fazenda que: a) nos demonstrativos de apurações dos limites de despesas com 

pessoal, publicados nos Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Executivo, passe a incluir, no item 

“Deduções da Despesa”, os valores relativos a despesas realizadas com Abono de Permanência, Abono 

Pecuniário de Férias e Licença-Prêmio em pecúnia, em razão de possuírem natureza de verba 

indenizatória, em conformidade com as Decisões nºs 5.928/2001, 18/2003, 25/2003, item II, e 

6.963/2007, item II;(...). 

Decisão TCDF 6963/2007. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

II - Firmar o entendimento de que as despesas de natureza indenizatória com Abono de Permanência, 

instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003, não são computáveis na despesa total de pessoal, 

nos termos do "caput" do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal; (...). 

Decisão TCDF 1211/2003. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, (...), decidiu: (...);  

III - alertar (...) que, conforme previsto no art. 19, § 1º, inciso I, da LRF, as despesas de indenização 

por demissão de servidores ou empregados não devem ser computadas para fim de limite de gastos com 

pessoal; (...).  

Decisão TCDF Extraordinária 18/2003. 

O Tribunal (...) considerou procedente o Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público dos 

termos da Decisão TCDF nº 3371/2002, para determinar a exclusão do cômputo da despesa total com 

pessoal, para efeito da apuração dos limites fixados nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/00 

(Lei de Responsabilidade Fiscal), das verbas pagas a título de abono pecuniário de férias (conversão 

de 1/3 dos vencimentos em pecúnia), diárias, ajuda de custo e indenização de transporte. (...). 

Decisão TCDF 5928/2001. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...) II - determinar 

à Câmara Legislativa do Distrito Federal que: (...) c) exclua as despesas contabilizadas nas rubricas 

contábeis 3319008 - Outros Benefícios Assistenciais, tais como Auxílio-Natalidade e Auxílio-Creche, e 

331901601 - Ajuda de Custo do cômputo das despesas com pessoal; (...). 
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AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 46.638 – MG. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. NECESSIDADE DE 

VAGA, PARA PROGRESSÃO DE CLASSE. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL 

13.467/2000 E DA RESOLUÇÃO 367/2001, PELA LEI ESTADUAL 16.645/2007. OBSERVÂNCIA DA 

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ. AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.  

I. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto contra acórdão no qual foi 

denegada a segurança, que objetivava a progressão vertical de servidor do Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais, com base na alegação da desnecessidade de existência de vaga para promoção 

vertical, com passagem à classe funcional superior.  

II. O tema encontra-se pacificado nesta Corte, no sentido de que a Lei Estadual 16.645/2007: a) 

estabeleceu disposições especiais; b) não declarou expressamente revogada a Lei Estadual 

13.467/2000; c) não é com ela incompatível, nem regulou inteiramente a matéria versada na Lei 

anterior; c) subsistem, em consequência, a Resolução 367/2001 e todo o sistema de promoção vertical 

dos servidores públicos por ela abarcados, inclusive quanto à exigência de vaga para a promoção 

vertical postulada. Ademais, na forma da jurisprudência, imperiosa "a necessidade de atendimento da 

Lei Complementar Federal n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF). A LRF, em seus arts. 

18 e ss., quando trata da despesa pública, especificamente com relação à despesa com pessoal (Seção 

II), dispõe exaustivamente quanto à necessidade de a Administração - aqui incluídos tribunais de justiça 

em suas funções atípicas administrativas - limites de gastos em relação a suas receitas. Nesse ímpeto, 

tanto a Lei Estadual n. 13.647/2000 quanto a Resolução n. 367/2001 determinam que as promoções 

verticais devem ser cingidas a ditames orçamentários e fiscais, observada a repercussão financeira" 

III. Agravo Regimental improvido. 

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 47.537 – MG. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS. PROMOÇÃO VERTICAL, INDEPENDENTE DE EXISTÊNCIA DE VAGA. 

IMPOSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL N. 13.647/2000. CONDICIONAMENTO DA PROMOÇÃO 

VERTICAL À EXISTÊNCIA DE VAGA NA CATEGORIA A QUE O SERVIDOR SERIA PROMOVIDO. 

RESOLUÇÃO N. 367/2001 EDITADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS PARA REGULAMENTAR A LEI N. 13.647/2000. POSTERIOR PROMULGAÇÃO DA LEI DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS N. 16.645/2007. NÃO REVOGAÇÃO, NEM MODIFICAÇÃO, DOS 

CRITÉRIOS E CONDIÇÕES PARA A PROMOÇÃO VERTICAL. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE 

VAGA PARA A PROMOÇÃO MANTIDA. HIGIDEZ DO SUBSTRATO LEGAL QUE JUSTIFICOU A 

EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO DO TJMG. EXERCÍCIO DO PODER REGULAMENTAR, FUNÇÃO 

ATÍPICA DO PODER JUDICIÁRIO MINEIRO, MANTIDO DENTRO DO PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOS DITAMES DA LEI COMPLEMENTAR 
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FEDERAL N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). PRECEDENTE DO CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  

1. Servidor público estadual, ocupante do cargo de Agente Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais, entende que teria direito líquido e certo à promoção vertical, independentemente de 

existência ou não de vaga, com base no art. 39, §1º, I, da Constituição Federal de 1988. Argumentou 

que a Lei do Estado de Minas Gerais n. 16.645/2007 teria revogado a Lei n. 13.647/2000, e que, em 

razão disso, a Resolução n. 367/2001 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais teria perdido 

seu suporte legal, quanto aos critérios de promoção vertical. (...).  

4. Ademais, é pungente a necessidade de atendimento da Lei Complementar Federal n. 101/2000 (Lei 

de Responsabilidade Fiscal - LRF). A LRF, em seus arts. 18 e ss., quando trata da despesa pública, 

especificamente com relação à despesa com pessoal (Seção II), dispõe exaustivamente quanto à 

necessidade de a Administração - aqui incluídos tribunais de justiça em suas funções atípicas 

administrativas - limites de gastos em relação a suas receitas. Nesse ímpeto, tanto a Lei Estadual n. 

13.647/2000 quanto a Resolução n. 367/2001 determinam que as promoções verticais devem ser 

cingidas a ditames orçamentários e fiscais, observada a repercussão financeira.  

5. Interpretação sistemática: posicionamento funcional dos servidores, seja por qual meio for, inclusive 

pela promoção vertical, deve observar a repercussão financeira e as disponibilidades orçamentárias.  

6. O Conselho Nacional de Justiça, quanto ao tema, entende que se deve observância estrita ao princípio 

da responsabilidade fiscal, restando intacto o art. 29 da Resolução n. 367/2001, e que, em face da 

aplicação da disponibilidade orçamentária pelo Tribunal, tem-se que as promoções verticais não podem 

ser automáticas (CNJ - RA - Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle 

Administrativo - 0005732-69.2012.2.00.0000 - Rel. JEFFERSON LUIS KRAVCHYCHYN - 172ª Sessão 

- j. 27/06/2013).  

7. Agravo regimental não provido. 

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 30.424 - RO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DIREITO DECORRENTE DE LEI E RECONHECIDO 

PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO PARCIAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ATO ILEGAL E ABUSIVO. ORDEM 

CONCEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.  

1. Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - mormente os relacionados 

às despesas com pessoal de ente público - não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos 

subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei e reconhecidos 

pela Administração Pública. Precedentes.  

2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 473.693 - MA. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ.  

(...).  

2. Obiter dictum, consagrou-se, nesta Corte, o entendimento de que os limites previstos nas normas da 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – mormente os relacionados às despesas com pessoal de ente 

público – não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público. A 

respeito: AgRg no AgRg no AREsp 86.640/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 

09/03/2012; AgRg no RMS 30.359/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/10/2012.  

3. Agravo regimental não provido. 

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 46.294 - MG. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. LEIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 13.647/2000 E 16.645/2007. NÃO 

REVOGAÇÃO. PROMOÇÃO VERTICAL INDEPENDENTE DE EXISTÊNCIA DE VAGA. 

INVIABILIDADE. RESOLUÇÃO 367/2001. REQUISITOS PARA PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO.  

(...). 

6. A Lei Complementar Federal 101/2000, em seus arts. 18 e seguintes, quando trata da despesa pública, 

especificamente com relação à despesa com pessoal (Seção II), dispõe exaustivamente quanto à 

necessidade de a Administração impor limites de gastos com relação a suas receitas. Nesse ímpeto, 

tanto a Lei Estadual 13.647/2000 quanto a Resolução 367/2001 determinam que as promoções verticais 

devem ser limitadas a ditames orçamentários e fiscais, observada a repercussão financeira.  

7. Agravo Regimental não provido. 

        § 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras 

Despesas de Pessoal". 

Decisão TCDF 135/2011. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

III - determinar (...) a adoção imediata de providências que possibilitem a identificação e o registro no 

Relatório de Gestão Fiscal - RGF dos valores despendidos com mão de obra terceirizada em 

substituição a servidores e empregados públicos, a exemplo das despesas com pessoal existentes no 

âmbito do contrato celebrado para operacionalização dos serviços de saúde no Hospital Regional de 

Santa Maria - HRSM, dando cumprimento às disposições do § 1º do artigo 18 da Lei Complementar nº 

101/2000 (LRF) e à Decisão nº 2.498/2004; (...). 
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Decisão TCDF 3968/2007.  

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...);  

II – Considerar que:  

a) o conteúdo do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo do Distrito Federal, relativo ao 1º 

quadrimestre de 2007, atende parcialmente ao que dispõe o art. 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

vez que: (...)  

2) não foram contabilizados, na despesa total com pessoal, na rubrica 319034 – Outras Despesas com 

Pessoal, gastos com terceirização de mão-de-obra em substituição a servidores e empregados públicos, 

nos termos do § 2º do art. 18 da LRF; (...). 

Decisão TCDF 2498/2004. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...);  

III. firmar o entendimento de que:  

a) o disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 2000, aplica-se exclusivamente para 

fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade 

dos contratos;  

b) não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do item "a" 

acima, os contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividades que, simultaneamente:  

b.i) sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de 

competência legal do órgão ou entidade, na forma de regulamento;  

b.ii) não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal 

do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou sejam relativas a cargo ou 

categoria extinto, total ou parcialmente, ou que tenha sua desnecessidade declarada por meio de ato 

administrativo;  

b.iii) não caracterizem relação direta de emprego;  

c) devem ser contabilizadas na rubrica (...) (Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de 

Terceirização), ou outra que vier a substituí-la, as parcelas dos contratos referentes a contratações de 

mão-de-obra para desempenho de atividades relacionadas às atribuições de cargos previstos no quadro 

de pessoal das unidades integrantes do Complexo Administrativo do Distrito Federal, a exemplo dos  

contratos firmados com o Instituto Candango de Solidariedade, ou outros ajustes que venham a 

substituí-los;  

d) devem ser contabilizadas nas rubricas específicas destinadas ao registro de serviços de terceiros as 

parcelas dos contratos referentes a terceirizações para desempenho de atividades não contempladas 

nos cargos previstos no quadro de pessoal das unidades integrantes do Complexo Administrativo do 

Distrito Federal; (...).  
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IV. determinar: a) à Secretaria de Planejamento que, em 60 (sessenta) dias, promova a adequação do 

orçamento das unidades que realizam dispêndios na rubrica contábil 3.31.90.34.00 (Outras Despesas 

de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização), de forma a possibilitar aos órgãos e entidades 

distritais proceder aos ajustes contábeis necessários; b) às unidades integrantes do Complexo 

Administrativo do Distrito Federal que regularizem, no exercício em curso, a contabilização das 

despesas decorrentes de terceirização de mão-de-obra, em substituição a servidores e empregados 

públicos, consoante entendimento firmado no item III; c) à Corregedoria-Geral do Distrito Federal que 

ofereça aos órgãos e entidades do Poder Executivo distrital a orientação e os instrumentos necessários 

ao cumprimento dos itens anteriores e passe a incluir nos planejamentos de auditoria a verificação da 

correta contabilização das despesas enquadráveis no § 1º do art. 18 da LRF, consoante orientações ora 

emanadas. 

ADI 2238 MC. 

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. Lei Complementar nº 101/2000. Não-conhecimento.  

(...).  

XIV - Art. 18, § 1º: a norma visa a evitar que a terceirização de mão-de-obra venha a ser utilizada com 

o fim de ladear o limite de gasto com pessoal. Tem, ainda, o mérito de erguer um dique à contratação 

indiscriminada de prestadores de serviço, valorizando o servidor público e o concurso.  

(...). 

        § 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em 

referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. 

Decisão TCDF 3520/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução e o parecer do Ministério 

Público, decidiu: (...);  

III) acrescentar ao item II daquela deliberação plenária a alínea "c", de seguinte teor: "as despesas de 

pessoal originárias de Decisão judicial não submetidas ao regime de precatório devem ser computadas 

para efeito de apuração da despesa total com pessoal, hipótese sobre a qual incide a sistemática de 

cálculo de que trata o § 2º do artigo 18 da LRF."; (...). 

Decisão TCDF 994/2002. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...);  

II) responder ao órgão consulente que:  

a) não devem ser consideradas para efeito de apuração dos limites estabelecidos nos artigos 19, 20, 22, 

parágrafo único, e 71 da Lei Complementar n.º 101/2000 – Lei Responsabilidade Fiscal – as despesas 

de pessoal decorrentes de direito reconhecido pela via administrativa, cujo fato gerador seja anterior 
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ao período de apuração da despesa total de pessoal estabelecido no § 2º do artigo 18 desse diploma 

legal; (...). 

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

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

exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 

Decisão TCDF 2656/2007. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução e o parecer 

do Ministério Público, decidiu: (...);  

III - orientar (...) para que, nos próximos Relatórios de Gestão Fiscal, exclua todas as despesas com 

Inativos e Pensionistas pagas com recursos provenientes da arrecadação das contribuições dos 

segurados, fonte de recursos 106, para os fins da verificação dos limites do art. 19 da LRF; (...). 

Decisão TCDF 848/2007. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...);  

III - autorizar (...) a implementação da nova sistemática de cálculo dos gastos com inativos e 

pensionistas para efeito de apuração do limite global a que se refere o artigo 19 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, ante o vínculo existente entre os recursos da fonte 106 e aqueles utilizados 

pelo Tribunal para proceder diretamente ao pagamento dos servidores inativos e pensionistas. 

Decisão TCDF 6195/2003. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator(...) decidiu: (...);  

III - determinar (...) que, nas próximas publicações do RGF:  

a - promova a apuração dos gastos com inativos, considerando outras despesas relativas ao pessoal 

fora de atividade, classificadas na função "09 Previdência"; (...);  

Decisão TCDF 994/2002. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...);  

II) responder ao órgão consulente que:  

a) não devem ser consideradas para efeito de apuração dos limites estabelecidos nos artigos 19, 20, 22, 

parágrafo único, e 71 da Lei Complementar n.º 101/2000 – Lei Responsabilidade Fiscal – as despesas 

de pessoal decorrentes de direito reconhecido pela via administrativa, cujo fato gerador seja anterior 

ao período de apuração da despesa total de pessoal estabelecido no § 2º do artigo 18 desse diploma 

legal;  (...). 

ADI 5449 MC-Ref. 

CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. ART. 50, DA LEI 1.005/15, DO ESTADO DE RORAIMA. 

FIXAÇÃO DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS LOCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2016. 

MODIFICAÇÃO DOS LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL DOS PODERES EXECUTIVO E 
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LEGISLATIVO. SUPERAÇÃO DO TETO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL, NESTE ÚLTIMO 

CASO. PLAUSÍVEL USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 169, DA CF). 

RISCO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO LOCAL COM A VIGÊNCIA DA NORMA. CAUTELAR 

PARCIALMENTE CONCEDIDA.  

1. Leis orçamentárias que materializem atos de aplicação primária da Constituição Federal podem ser 

submetidas a controle de constitucionalidade em processos objetivos. Precedentes.  

2. A incompatibilidade entre os termos do dispositivo impugnado e os padrões da lei de responsabilidade 

fiscal (Lei Federal Complementar 101/00) não se resume a uma crise de legalidade. Traduz, em verdade, 

um problema de envergadura maior, a envolver a indevida apropriação de competências da União, em 

especial a de conceber limites de despesas com pessoal ativo e inativo (art. 169, caput, da CF), 

controvérsia que comporta solução na via da ação direta de inconstitucionalidade.  

3. Os limites traçados pela lei de responsabilidade para os gastos com pessoal ativo e inativo nos 

Estados, Distrito Federal e Municípios valem como referência nacional a ser respeitada por todos os 

entes federativos, que ficam incontornavelmente vinculados aos parâmetros máximos de valor nela 

previstos.  

4. Ao contemplar um limite de gastos mais generoso para o Poder Legislativo local, o dispositivo 

impugnado se indispôs abertamente com os parâmetros normativos da lei de responsabilidade fiscal, e 

com isso, se sobrepôs à autoridade da União para dispor no tema, pelo que fica caracterizada a lesão 

ao art. 169, caput, da CF.  

5. Liminar referendada pelo Plenário para suspender, com efeitos “ex nunc” (art. 11, § 1º, da Lei 

9.868/99, até o julgamento final desta ação, a eficácia da expressão “Poder Legislativo 4,5%”, do art. 

50 da Lei estadual 1.005/2015. 

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

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

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

Decisão TCDF 5610/2016. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) II – dar parcial provimento 

ao recurso interposto pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal para reconhecer que as despesas de 

pessoal da DPDF estão inseridas no percentual destinado ao Poder Executivo local, até que sobrevenha 

norma alterando a LRF com a fixação de percentual da RCL específico para as Defensorias Públicas; 

RE 251238. 

Constitucional. Administrativo. Servidores Públicos. Reajuste de vencimentos e salários. Reajuste 

automático vinculado a indexadores futuros viola a autonomia do Município. A fixação de piso de 

comprometimento da RECEITA CORRENTE com os GASTOS COM PESSOAL, para efeito de reajuste, 

importa em vincular receita de impostos com despesa (CF, art. 167, IV). Inconstitucionalidade do art. 

7º, e seus parágrafos, da Lei 7.428, de 13 de maio de 1994, com as modificações introduzidas pelo art. 
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2º da Lei 7.539, de 24 de novembro de 1994, ambas do Município de Porto Alegre. Recurso conhecido 

e provido. 

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

computadas as despesas: 

        I - de indenização por demissão de servidores ou empregados; 

        II - relativas a incentivos à demissão voluntária; 

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

        IV - decorrentes de Decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração 

a que se refere o § 2o do art. 18; 

Decisão TCDF 5239/2010. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) III - determinar à 

Secretaria de Estado de Fazenda que: (...) b) no prazo de 30 (trinta) dias, esclareça se nas deduções 

referentes ao elemento de despesa 91 – Sentenças Judiciais, consignadas no demonstrativo de apuração 

dos limites de despesas com pessoal constante do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, 

relativo ao 1º quadrimestre de 2010, foram considerados somente valores cujo fato gerador tenha sido 

anterior ao período de apuração da despesa total de pessoal, em conformidade com as deliberações 

contidas nas Decisões nºs 994/2002 e 3.520/2002; (...). 

Decisão TCDF 3520/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução e o parecer do Ministério 

Público, decidiu: (...);  

II) alterar a alínea "b" da Decisão n.º 994/2002, dando-lhe a esta redação: "b) as despesas de pessoal 

originárias de Decisão judicial, transitada em julgado e submetida ao regime de precatório, 

independentemente do tempo da ocorrência do fato gerador, constituem item de exclusão dos limites 

impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, inteligência do artigo 19, § 1º, inciso IV, da LRF"; (...). 

Decisão TCDF 1074/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu:  

I) determinar (...) que:  

(...) 

3) contabilize corretamente os valores recebidos a título de despesas de exercícios anteriores relativas 

às Transferências da União para pagamento de pessoal (inciso XIV, art 21 - CF); (...). 

Decisão TCDF 994/2002. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...);  

II) responder ao órgão consulente que:  
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b) as despesas de pessoal originárias de Decisão judicial, independentemente do tempo da ocorrência 

do fato gerador, constituem item de exclusão dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

inteligência do artigo 19, § 1º, inciso IV, da LRF; (...). 

Decisão 5928/2001.  

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...) II - determinar 

à Câmara Legislativa do Distrito Federal que: (...) b) discrimine, por mês e ano, as parcelas a serem 

pagas em decorrência de decisão judicial nas Notas de Lançamento (NL) pertinentes à apropriação de 

despesas com pessoal; (...). 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 475.187 – RN. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. REAJUSTE DA LEI ESTADUAL POTIGUAR 420/2010. INAPLICABILIDADE DOS 

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE 

DOS AUTOS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 19, § 1o, IV DA LC 101/2000. AGRAVO REGIMENTAL 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DESPROVIDO.  

1. Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas 

com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos 

subjetivos do Servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de Decisão judicial, excluídas 

do limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Estados e Municípios por força do disposto no 

artigo 19, § 1º, inciso IV  da LC 101/2000.  

2. Afigura-se inadequado o pedido de instauração do incidente de inconstitucionalidade do artigo 19, 

§ 1º, inciso IV da LRF, com fulcro no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10/STF, 

pois não houve declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal suscitado, tampouco o 

afastamento deste, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie.  

3. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE desprovido. 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 624.211 – RJ. 

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. LEI ESTADUAL 1.206/87. ANÁLISE DE 

DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. EXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE 

INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. OFENSA À LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA.  

(...).  

4. Salienta-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as 

limitações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal não incindem nas hipóteses de despesas 

consequentes de decisões judiciais. Ademais, cabe ressaltar a impossibilidade da Administração 

suprimir vantagem de servidor garantida em lei a pretexto de cumprir as determinações da LRF.  

5 . Agravo Regimental não provido. 
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 464.951 – RN. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES DA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 355/07. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECISÃO JUDICIAL. 

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.  

1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "os limites previstos nas normas da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem 

servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o 

recebimento de vantagens asseguradas por lei" (AgRg no AgRg no AREsp 86.640, PI, relator o Ministro 

Benedito Gonçalves, Dje de 09.03.2012).  

2. De acordo com a orientação desta Corte "as restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na 

Lei de Responsabilidade Fiscal, também não incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos 

termos do artigo 19, § 1º, inciso IV da LRF" (AgRg no Ag 1.370.477, SP, Relator o Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, DJe de 25.04.2012).  

3. Agravo regimental não provido. 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 469.589 – RN. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 

PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE.  

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem 

servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o 

recebimento de vantagens asseguradas por lei. (...). 

2. Agravo regimental não provido. 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 464.970 – RN. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DA LEI ESTADUAL 423/2010. INAPLICABILIDADE DOS 

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE 

DOS AUTOS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 19, § 1o, IV DA LC 101/2000. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO  

1. Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas 

com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos 

subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de Decisão judicial, excluídas do 

limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Estados e Municípios por força do disposto no artigo 

19, § 1º, inciso IV da Lei Complementar 101/2000.  

2. Se afigura inadequado o pedido de instauração do incidente de inconstitucionalidade do artigo 19, § 

1º, inciso IV, da LRF, com fulcro no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10/STF, 
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pois não houve declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal suscitado, tampouco o 

afastamento deste, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie.  

3. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE desprovido. 

AgRg no AREsp 561051 / RN. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. 

ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO CORRESPONDENTE. 

DESPESAS DE PESSOAL. EXCEÇÃO ÀS RESTRIÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 

1. O entendimento pacífico desta Corte é no sentido de que há exceção legal quanto aos limites 

orçamentários quando as despesas excedentes forem decorrentes de Decisão judicial - Lei 

Complementar n. 101/2000 (LRF), no seu artigo 19, § 1º, inciso IV (AgRg no AREsp 461.158/RN, Rel. 

Ministro Humberto Martins, DJe 28/3/2014). 

(...). 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.433.550 - RN. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES DA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 432/10. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.  

1. Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), mormente os relacionados 

às despesas com pessoal de ente público, não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos 

subjetivos dos servidores. Precedentes.  

2. As restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, também 

não incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do artigo 19, § 1º, inciso IV, da LC 

101/2000. Precedentes.  

3. Agravo regimental não provido. 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.425.832 - RN. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPLANTAÇÃO DOS EFEITOS REMUNERATÓRIOS 

DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 420/2010. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 

INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.  

1. Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), mormente os relacionados 

às despesas com pessoal de ente público, não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos 

subjetivos dos servidores (e.g.: AgRg no AgRg no AREsp 86.640/PI, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, DJe 09/03/2012; AgRg no RMS 30.359/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, DJe 11/10/2012).  

2. As restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, também 

não incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do artigo 19, § 1º, inciso IV, da LC 

e-DOC 4A4F9ECA-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4A4F9ECA

http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/jurisprudencia
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1351039&num_registro=201401989469&data=20140930&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1306001&num_registro=201400053845&data=20140328&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1337806&num_registro=201400229910&data=20140819&formato=PDF
http://www.sinairn.com.br/arquivos/pccr_admin-direta.pdf
http://www.sinairn.com.br/arquivos/pccr_admin-direta.pdf
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1325446&num_registro=201303965231&data=20140602&formato=PDF
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/gac/DOC/DOC000000000067751.PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1128097&num_registro=201102068766&data=20120309&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1184225&num_registro=200901718069&data=20121011&formato=PDF
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A4F9ECA


 
 

 

 

Venda proibida. Obra disponível também em http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/jurisprudencia    
 

P
á

g
in

a
   

 6
6

 

101/2000 (v.g.: AgRg no REsp 1322968/AL, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 18/03/2013; 

AgRg no Ag 1370477/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/04/2012).  

3. Agravo regimental não provido. 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.412.173 - RN. 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DA LC N. 101/2000. AUMENTO DE 

DESPESAS. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. EXCEÇÃO LEGAL. DECISÃO JUDICIAL. 

PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.  

1. O entendimento pacífico desta Corte é no sentido de que há exceção legal quanto aos limites 

orçamentários quando as despesas excedentes forem decorrentes de Decisão judicial – Lei 

Complementar n. 101/2000 (LRF), no seu artigo 19, § 1º, inciso IV. Precedentes. Súmula 83/STJ. (...). 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 117.428. 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 

VIOLAÇÃO DA LC N. 101/2000. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ANÁLISE 

DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUMENTO DE DESPESA. PREVISÃO 

ORÇAMENTÁRIA. EXCEÇÃO LEGAL. DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.  

(...).  

4. O entendimento pacífico desta Corte é no sentido de que há exceção legal quanto aos limites 

orçamentários quando as despesas excedentes forem decorrentes de Decisão judicial – Lei 

Complementar n. 101/2000 (LRF), no seu artigo 19, § 1º, inciso IV. Precedentes. Súmula 83/STJ. 

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 30.455 - RO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 

COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 

VANTAGEM PESSOAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. RECUSA DE PAGAMENTO. LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. ART. 19, § 1º, IV, DA LRF. RECURSO 

DESPROVIDO.  

(...).  

2. A jurisprudência deste Tribunal proclama que os limites previstos nas normas da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem 

servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o 

recebimento de vantagens asseguradas por lei, tampouco essas restrições incidem quando as despesas 

decorrem de decisões judiciais (artigo 19, § 1º, inciso IV, da LC 101/2000).  

3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
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AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.217.796 - MA. 

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

REMUNERAÇÃO NÃO PAGA PELO ESTADO, A PRETEXTO DE OFENSA À LC N. 101/2000 (LRF). 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.  

1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de 

que não incidem as restrições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal sobre as despesas com 

pessoal quando decorrerem de decisões judiciais.  

(...).  

3. Agravo regimental improvido. 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 79.803 - PI. 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. LITISPENDÊNCIA. INOVAÇÃO 

RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO RÉU. 

FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULAS 283 E 284/STF. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 

INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.  

(...). 

3. "É responsabilidade da Administração o pagamento da verba remuneratória dos servidores públicos, 

independentemente da mudança de gestão" (REsp 1.197.991/MA, Rel. Min. ELIANA CALMON, 

Segunda Turma, DJe 26/8/10).  

4. "As restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, não 

incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do artigo 19, § 1º, inciso IV, da LC 

101/00" (EDcl no RMS 26.593/GO, minha relatoria, Quinta Turma, DJe 26/4/10). 5. Agravo regimental 

não provido. 

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 86.640 - PI. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO 

CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE A QUO QUANTO AO NÃO 

PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. 

INAPLICABILIDADE.  

(...).  

3. A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem 

servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o 

recebimento de vantagens asseguradas por lei. 

4. Agravo regimental não provido. 
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EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 30.428 - RO. 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 535 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. SERVIDOR PÚBLICO. 

VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. 

PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 

INAPLICABILIDADE. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS.  (...).  

(...).  

III - A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, 

fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir 

o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei. Precedentes 

deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal.  

IV - Embargos de declaração rejeitados. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.197.991 - MA. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - SERVIDOR PÚBLICO - VERBAS REMUNERATÓRIAS 

EM ATRASO - MUDANÇA DE GESTÃO - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LIMITES 

ORÇAMENTÁRIOS - INAPLICABILIDADE.  

(...). 

3. A remuneração para quem trabalha é uma garantia social prevista na Constituição Federal, regra 

que só pode ser afastada em hipóteses excepcionalíssimas, dentre as quais, não se inclui a falta de 

previsão orçamentária.  

4. É responsabilidade da Administração o pagamento da verba remuneratória dos servidores públicos, 

independentemente da mudança de gestão.  

5. A Lei Complementar n. 101/2000 (LRF), no seu artigo 19, § 1º, inciso IV, excetua, dos limites ali 

estipulados, as despesas decorrentes de Decisão judicial. 

 6. Recurso Especial não provido. 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.467.347 - RN. 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE REMUNERATÓRIO PREVISTO EM LEI 

ESTADUAL LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC 101/2000). 

DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE.  

1. É assente no STJ o entendimento de que não incidem as restrições previstas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) sobre as despesas com pessoal quando decorrerem de decisões 

judiciais.  

2. De acordo com a orientação do STJ, ainda que a pretexto de fazer cumprir a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, não cumpre à Administração Pública suprimir o direito dos servidores de obter vantagem 

pessoal já assegurada por lei.  
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3. Agravo Regimental não provido. 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.447.398 - RN. 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. VEDAÇÃO DA LEI 

DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC 101/2000). EXCEÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. ART. 2º-B DA 

LEI 9.494/1997. FUNDAMENTO NÃO COMBATIDO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF.  

1. É assente no STJ que a LC 101/2000 não resulta em óbice de concessão de vantagem quando oriunda 

de determinação judicial. A propósito: AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 19.8.2014; AgRg no REsp 1.412.173/RN, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 24.3.2014.  

2. O Tribunal de origem, para afastar a vedação do art. 2º-B da Lei 9.494/1997, apontou o 

reconhecimento da Administração, "que tem implantado os reajustes a determinadas classes de 

servidores, voluntariamente" (fl. 153/STJ).  (...). 

4. Agravo Regimental não provido. 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 457.813 - MA. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI ESTADUAL 8.369/2006. REAJUSTE 

GERAL ANUAL. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 19, § 1o, 

IV DA LC 101/2000. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO MARANHÃO DESPROVIDO.   

(...).  

2. Ainda que superado referido óbice, é pacífica a orientação jurisprudencial desta Corte de que os 

limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com 

pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos 

do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de Decisão judicial, excluídas do limite de 

60% (sessenta por cento) fixado para os Estados e Municípios por força do disposto no artigo 19, § 1º, 

inciso IV da Lei Complementar 101/2000.  

4. Agravo Regimental do ESTADO DO MARANHÃO desprovido. 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.322.968 - AL. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL 

VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PARADIGMAS ORIUNDOS DE 

RMS. DESCABIMENTO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CUMPRIMENTO DE DECISÕES 

JUDICIAIS. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.  (...). 

3. As restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, não 

incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do artigo 19, § 1º, inciso IV, da LC 

101/2000.  
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4. Agravo regimental não provido. 

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 30.456 - RO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 

COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA 

VANTAGEM PESSOAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. RECUSA DE PAGAMENTO. LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. ART. 19, § 1o, IV, DA LRF. RECURSO 

DESPROVIDO.   

(...). 

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem 

servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o 

recebimento de vantagens asseguradas por lei, tampouco essas restrições incidem quando as despesas 

decorram de decisões judiciais (artigo 19, § 1º, inciso IV, da LC 101/2000).  

3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.388.231 - MA. 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DIREITO RECONHECIDO PELO 

TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI ESTADUAL 8.369/2006. REEXAME DO MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF, APLICADA POR ANALOGIA. LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO.  

(...).  

II. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "as restrições sobre as 

despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, também não incidem quando 

decorrerem de decisões judiciais, nos termos do artigo 19, § 1º, inciso IV, da LC 101/2000" (STJ, AgRg 

no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 

19/08/2014).  

III. Agravo Regimental improvido. 

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 30.440 - RO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DIREITO 

RECONHECIDO. RECUSA DE PAGAMENTO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL. MOTIVAÇÃO IMPRÓPRIA. ATO ILEGAL E ABUSIVO.  

(...). 
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II - A jurisprudência sedimentada deste Superior Tribunal de Justiça proclama que os limites previstos 

nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal do ente público, 

não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, 

como o recebimento de vantagens asseguradas por lei, tampouco essas restrições incidem quando as 

despesas decorram de decisões judiciais (artigo 19, § 1º, inciso IV, da LC 101/2000).  

III - Agravo regimental improvido. 

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.391.486 - RS. 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. INDENIZAÇÃO. PEDIDO 

JULGADO PROCEDENTE NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC. 

NÃO OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. EXISTÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NEXO CAUSAL. 

MATÉRIA FÁTICA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO JUDICIAL. LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. OFENSA AOS 

ARTS. 128 E 460 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. 

INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.  

(...). 

4. "As restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, não 

incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do artigo 19, § 1º, inciso IV, da LC 

101/00" (EDcl no RMS 26.593/GO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 26/4/10). 

(...). 

EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26.593 - GO. 

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NA ORDEM 

CLASSIFICATÓRIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. EFEITOS FINANCEIROS E FUNCIONAIS 

DEVIDOS DESDE A DATA DA IMPETRAÇÃO. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. DESNECESSIDADE. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE GOIÁS E POR EDUARDO DE 

SOUSA LEMOS E OUTRO REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR 

MAURÍCIO OSCAR BANDEIRA MAIA E OUTRO ACOLHIDOS.   

(...).  

2. As restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, não 

incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do artigo 19, § 1º, inciso IV, da LC 101/00.  

3. Reconhecida a ilegalidade do ato que impediu a nomeação dos embargantes no cargo de Auditor do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, são devidos todos os direitos do cargo, 

financeiros e funcionais, a partir da data da impetração do mandamus.  

(...). 
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         V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com 

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

do art. 31 da Emenda Constitucional no 19; 

Decisão TCDF 3968/2007. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...);  

III – determinar (...) que:  

a) passe a incluir na Receita Corrente Líquida os valores do Fundo Constitucional do DF não aplicados 

no custeio de pessoal, conforme estabelecem os artigos 2º, § 2º, e artigo 19, § 1º, V, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal;  

b) deduza do cálculo das despesas com pessoal os gastos com inativos e pensionistas custeados com 

recursos vinculados para tal fim; (...). 

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

provenientes: 

        a) da arrecadação de contribuições dos segurados; 

Decisão 1905/2013. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, decidiu: (...); II - no mérito: (...); b) 

considerando que a competência para instituir, arrecadar e gerir os recursos pertinentes ao regime 

próprio de previdência social dos servidores públicos do Distrito Federal, bem como a própria 

instituição de tal regime, é função executiva típica, constituindo matéria reservada à Chefia do Poder 

Executivo, negar provimento ao pedido de exclusão dos valores despendidos com inativos e pensionistas 

dos órgãos do Poder Legislativo distrital do demonstrativo da despesa de pessoal integrante do 

Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo do Distrito Federal, permanecendo a atual forma de 

apresentação; c) autorizar a exclusão, para fins de verificação do cumprimento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, dos gastos com pensionistas enquanto não houver definição do Supremo 

Tribunal Federal acerca da interpretação dos arts. 18 e 19 da LRF em face do art. 169, caput, da 

Constituição Federal, dando, nessa parte, provimento parcial ao recurso; (...). 

Decisão TCDF 2656/2007. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução e o parecer 

do Ministério Público, decidiu: (...); III - orientar a CLDF para que, nos próximos Relatórios de Gestão 

Fiscal, exclua todas as despesas com Inativos e Pensionistas pagas com recursos provenientes da 

arrecadação das contribuições dos segurados, fonte de recursos 106, para os fins da verificação dos 

limites do art. 19 da LRF; (...). 

Decisão 848/2007. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...); III - autorizar a devolução dos autos à 5ª Inspetoria de Controle Externo, bem como a 
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implementação da nova sistemática de cálculo dos gastos com inativos e pensionistas para efeito de 

apuração do limite global a que se refere o artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ante o vínculo 

existente entre os recursos da fonte 106 e aqueles utilizados pelo Tribunal para proceder diretamente 

ao pagamento dos servidores inativos e pensionistas. 

Decisão TCDF 6854/2006.  

O Tribunal, (...), decidiu: (...);  

III - orientar à (...) expurgar, da Despesa Total com Pessoal, a totalidade das despesas com inativos e 

pensionistas custeadas com a arrecadação de contribuições previdenciárias de seus servidores, de 

forma a dar cumprimento ao disposto no art. 2º, inciso IV, alínea c, e artigo 19, § 1º, inciso VI, alínea 

a, da Lei de Responsabilidade Fiscal. (...). 

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

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

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

        § 2o Observado o disposto no inciso IV do § 1o, as despesas com pessoal decorrentes 

de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 

20. 

RECURSO ESPECIAL Nº 928.550 - AP. 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL. DANO MORAL RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.  

1. Os Ministérios Públicos Estaduais não possuem personalidade jurídica própria, sendo sua 

capacidade processual adstrita à defesa de prerrogativas institucionais, concernentes à sua estrutura 

orgânica e funcionamento. São, portanto, partes ilegítimas para figurar no polo passivo de ação 

indenizatória.  

(...). 

        Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes 

percentuais: 

Decisão TCDF 1407/2016. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

I – Tomar conhecimento:(...); 

f) do recém editado PLP n.º 257/2016, de 22.03.2016, por meio do qual a União Federal encaminhou 

ao Congresso Nacional proposta de lei complementar contendo, dentre outros temas, a alteração da 

redação do art. 20 da LRF definindo novos limites de comprometimento da Receita Corrente Líquida 

com despesas de pessoal do Poder Executivo da União e dos Estados, em face da necessidade de 

definição dos limites a serem atribuídos às defensorias públicas;  
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II – em relação ao mérito dos pedidos formulados pelo Parquet especial nos itens II e III in fine da 

Representação n.º 14/2015-DA, considerá-los improcedentes posto que refoge à competência desta 

Corte de Contas estabelecer nova metodologia de repartição de limites definidos no art. 20 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, para os Poderes e órgãos do Distrito Federal, tendo em conta que assim 

atuando o TCDF estaria, sem previsão legal, invadindo a esfera de atuação do detentor de competência 

legislativa própria (legislador pátrio federal) e, ainda, por contrariar a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal em relação à matéria, colocando em risco a simetria dos limites atribuídos pela LRF 

para despesas de pessoal no âmbito dos entes federados, fazendo com que o Poder Executivo e os órgãos 

do Poder Legislativo do Distrito Federal passassem a apresentar percentuais superiores aos de seus 

congêneres estaduais; 

III – tendo em conta o caráter orientador e pedagógico da atuação desta Corte de Contas, esclarecer 

aos titulares do Poder Executivo local, do Poder Legislativo local e da Defensoria Pública do Distrito 

Federal que:  

a) até advento de diploma legal contemplando fixação de novos limites de comprometimento da Receita 

Corrente Líquida com despesas de pessoal a que alude o art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

elaboração da proposta orçamentária e, em consequência, o respectivo limite de gastos com pessoal 

deve estar adstrito aos limites definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro, 

consoante disposições dos §§ 2º e 3º do art. 134 da Constituição Federal, do art. 2º da Emenda 

Constitucional n.º 69/2012, do § 1º do art. 114 da Lei Orgânica do Distrito Federal e dos arts. 9º e 10 

da Lei Complementar n.º 828/2010, com a redação conferida pela Lei Complementar distrital n.º 

908/2016; (...). 

Decisão TCDF 994/2002. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...);  

II) responder ao órgão consulente que:  

a) não devem ser consideradas para efeito de apuração dos limites estabelecidos nos artigos 19, 20, 22, 

parágrafo único, e 71 da Lei Complementar n.º 101/2000 – Lei Responsabilidade Fiscal – as despesas 

de pessoal decorrentes de direito reconhecido pela via administrativa, cujo fato gerador seja anterior 

ao período de apuração da despesa total de pessoal estabelecido no § 2º do artigo 18 desse diploma 

legal; (...). 

ADI 2238 MC. 

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. Lei Complementar nº 101/2000. Não-conhecimento.  

(...).  

XV - Art. 20: o art. 169 da Carta Magna não veda que se faça uma distribuição entre os Poderes dos 

limites de despesa com pessoal; ao contrário, para tornar eficaz o limite, há de se dividir internamente 

as responsabilidades. (...).  
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ACO 2076 MC-Ref. 

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LIMITES – PODERES – EXTRAVASAMENTO SETORIAL – 

VALOR GLOBAL – OBSERVÂNCIA. Uma vez observado o limite global de gastos com pessoal, 

presentes o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, cabe implementar medida acauteladora viabilizando 

o aval da União a empréstimos. 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.535.193 – AL. 

ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA Nº 7/STJ. DIREITO SUBJETIVOS DE SERVIDORES. RESTRIÇÕES DA LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

(...). 

3. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as limitações 

contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal não incindem nas hipóteses de despesas consequentes de 

decisões judiciais. Ademais, cabe ressaltar a impossibilidade da Administração suprimir vantagem de 

servidor garantida em lei a pretexto de cumprir as determinações da LRF. Precedentes.  

4. Agravo regimental não provido. 

        I - na esfera federal: 

        a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal 

de Contas da União; 

        b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 

        c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, destacando-se 

3% (três por cento) para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os incisos 

XIII e XIV do art. 21 da Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional no 19, repartidos de 

forma proporcional à média das despesas relativas a cada um destes dispositivos, em 

percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros 

imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar;      (Vide Decreto nº 

3.917, de 2001). 

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 339. 

ARGUIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATO DO GOVERNADOR 

DO ESTADO DO PIAUÍ CONSISTENTE NO NÃO REPASSE DE DUODÉCIMOS ORÇAMENTÁRIOS 

À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP. ART. 103, IX, DA CRFB/88. LEGITIMIDADE ATIVA. 

PERTINÊNCIA TEMÁTICA CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE ATENDIDO. 

PRECEDENTES. CABIMENTO DA AÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL, 

ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. ART. 134, § 2º, DA CRFB/88. REPASSES 

ORÇAMENTÁRIOS QUE DEVEM SE DAR PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO SOB A FORMA 

DE DUODÉCIMOS E ATÉ O DIA VINTE DE CADA MÊS. ART. 168 DA CRFB/88. 
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IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO, PELO GOVERNADOR DE ESTADO, DE PARCELAS DAS 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DESTINADAS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, ASSIM 

TAMBÉM AO PODER JUDICIÁRIO, AO PODER LEGISLATIVO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUDAMENTAL CARACTERIZADO. ARGUIÇÃO JULGADA 

PROCEDENTE PARA A FIXAÇÃO DE TESE.  

1. Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, bem como 

a prerrogativa de formulação de sua própria proposta orçamentária (art. 134, § 2º, da CRFB/88), por 

forçada Constituição da República, após a Emenda Constitucional nº 45/2004.  

2. O repasse dos recursos correspondentes destinados à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, ao 

Poder Legislativo e ao Ministério Público sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 

168 da CRFB/88) é imposição constitucional; atuando o Executivo apenas como órgão arrecadador 

dos recursos orçamentários, os quais, todavia, a ele não pertencem.  

3. O repasse dos duodécimos das verbas orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, ao Poder 

Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública quando retidos pelo Governado do Estado 

constitui prática indevida em flagrante violação aos preceitos fundamentais esculpidos na CRFB/88. 

Precedentes: AO 1.935, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/9/2014; ADPF 307-MC-Ref, rel. Min. Dias 

Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 27/3/2014; MS 23.267, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 

16/5/2003; ADI 732-MC, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 21/8/1992; MS 21.450, rel. 

Min, Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, Dj de 5/6/1992; ADI 37-MC, rel. Min. Francisco Rezek, Tribunal 

Pleno, DJ de 23/6/1989. 

(...).  

6. Arguição por descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, para fixar a seguinte 

tese: “É dever constitucional do Poder Executivo o repasse, sob a forma de duodécimos e até o dia 20 

de cada mês (art. 168 da CRFB/88), da integralidade dos recursos orçamentários destinados a outros 

Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, 

conforme previsão da respectiva Lei Orçamentária Anual”. 

        d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União; 

MS 25997. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – GASTO COM PESSOAL. O fato de incumbir à União organizar 

e manter o Ministério Público do Distrito Federal sinaliza a inadequação de considerar-se percentual 

do que previsto, para gasto pessoal, pelo Ministério Público Federal – inteligência dos artigos 21, inciso 

XIII, e 169 da Constituição Federal e 20, inciso I, alíneas “c” e “d”, da Lei Complementar nº 101/2000. 

        II - na esfera estadual: 

        a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado; 
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ADI 3756. 

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DO INCISO 

II DO § 3º DO ART. 1º, BEM COMO DOS INCISOS II E III DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR 

Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000.  

1. É de se reconhecer a legitimidade ativa ad causam da Câmara Legislativa do Distrito Federal, dado 

que a presente impugnação tem por alvo dispositivos da LC 101/00. Dispositivos que versam, 

justamente, sobre a aplicação dos limites globais das despesas com pessoal do Poder Legislativo 

distrital.  

2. O Distrito Federal é uma unidade federativa de compostura singular, dado que: a) desfruta de 

competências que são próprias dos Estados e dos Municípios, cumulativamente (art. 32, § 1°, CF); b) 

algumas de suas instituições elementares são organizadas e mantidas pela União (art. 21, XIII e XIV, 

CF); c) os serviços públicos a cuja prestação está jungido são financiados, em parte, pela mesma pessoa 

federada central, que é a União (art. 21, XIV, parte final, CF).  

3. Conquanto submetido a regime constitucional diferenciado, o Distrito Federal está bem mais próximo 

da estruturação dos Estados-membros do que da arquitetura constitucional dos Municípios. Isto 

porque: a) ao tratar da competência concorrente, a Lei Maior colocou o Distrito Federal em pé de 

igualdade com os Estados e a União (art. 24); b) ao versar o tema da intervenção, a Constituição dispôs 

que a "União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal" (art. 34), reservando para os 

Municípios um artigo em apartado (art. 35); c) o Distrito Federal tem, em plenitude, os três orgânicos 

Poderes estatais, ao passo que os Municípios somente dois (inciso I do art. 29); d) a Constituição tratou 

de maneira uniforme os Estados-membros e o Distrito Federal quanto ao número de deputados 

distritais, à duração dos respectivos mandatos, aos subsídios dos parlamentares, etc. (§ 3º do art. 32); 

e) no tocante à legitimação para propositura de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, a 

Magna Carta dispensou à Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal o mesmo tratamento dado 

às Assembleias Legislativas estaduais (inciso IV do art. 103); f) no modelo constitucional brasileiro, o 

Distrito Federal se coloca ao lado dos Estados-membros para compor a pessoa jurídica da União; g) 

tanto os Estados-membros como o Distrito Federal participam da formação da vontade legislativa da 

União (arts. 45 e 46).  

4. A LC 101/00 conferiu ao Distrito Federal um tratamento rimado com a sua peculiar e favorecida 

situação tributário-financeira, porquanto desfruta de fontes cumulativas de receitas tributárias, na 

medida em que adiciona às arrecadações próprias dos Estados aquelas que timbram o perfil 

constitucional dos Municípios.  

5. Razoável é o critério de que se valeram os dispositivos legais agora questionados. Se irrazoabilidade 

houvesse, ela estaria em igualar o Distrito Federal aos Municípios, visto que o primeiro é, 

superlativamente, aquinhoado com receitas tributárias. Ademais, goza do favor constitucional de não 

custear seus órgãos judiciário e ministerial público, tanto quanto a sua Defensoria Pública, Polícias 

Civil e Militar e ainda seu Corpo de Bombeiros Militar. 
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AC 2197 MC-REF. 

AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA - MEDIDA LIMINAR - RECUSA DE PRESTAÇÃO DE AVAL 

PELA UNIÃO FEDERAL E NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO, POR PARTE DA SECRETARIA DO 

TESOURO NACIONAL (OFÍCIO Nº 10.540/2008-COPEM/STN) - OBSTÁCULOS QUE IMPEDEM O 

DISTRITO FEDERAL DE CELEBRAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM ENTIDADES DE 

FOMENTO E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS - RESTRIÇÕES, QUE, EMANADAS 

DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O DISTRITO FEDERAL, POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR 

PARTE DE SUA CÂMARA LEGISLATIVA E DE SEU TRIBUNAL DE CONTAS, DOS LIMITES 

SETORIAIS QUE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL IMPÕE A TAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS (LC 

Nº 101/2000, ART. 20, II, "A") - CONFLITO DE INTERESSES ENTRE A UNIÃO E O DISTRITO 

FEDERAL - LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NAS 

ALEGAÇÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS 

RESTRITIVAS DE DIREITOS - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR 

REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O ALTO SIGNIFICADO 

DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A QUESTÃO DE SUA APLICABILIDADE AO 

DISTRITO FEDERAL: LIMITE GLOBAL E LIMITES SETORIAIS EM TEMA DE DESPESA COM 

PESSOAL (CÂMARA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS). - O Poder Executivo do Distrito 

Federal não pode sofrer sanções nem expor-se a restrições impostas pela União Federal em tema de 

celebração de operações financeiras internacionais (recusa de prestação de aval e negativa de 

autorização), sob a alegação de que o Tribunal de Contas e o Poder Legislativo locais - embora 

observando o índice setorial de 3% - teriam descumprido, cada qual, os limites individuais a eles 

impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 20, inc. II, alínea “a”), pois o Governo do Distrito 

Federal não tem competência para intervir na esfera orgânica da Câmara Legislativa e do Tribunal de 

Contas, por se tratar de órgãos investidos de autonomia institucional, por força e efeito de expressa 

determinação constitucional. Precedentes. - O art. 20, inc. II, alínea “a”, da Lei de Responsabilidade 

Fiscal - cuja validade constitucional foi inteiramente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 

3.756/DF) - aplica-se, de modo plenamente legítimo, no que se refere ao índice setorial de 3% (três por 

cento), ao Distrito Federal. NECESSIDADE DE OUTORGA DE PROVIMENTO CAUTELAR, NO 

CASO, EM ORDEM A NÃO FRUSTRAR A REGULAR PRESTAÇÃO, NO PLANO LOCAL, DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. - A recusa de prestação de aval pela União Federal e a negativa 

da Secretaria do Tesouro Nacional em autorizar o Distrito Federal a celebrar operações de crédito com 

entidades de fomento e instituições financeiras internacionais comprometem, de modo irreversível, a 

prestação, no plano local, de serviços públicos de caráter primário, pois inviabilizam a obtenção de 

recursos financeiros necessários ao desenvolvimento e ao fortalecimento de áreas sensíveis, tais como 

a gestão das águas e a drenagem urbana, a preservação ambiental (proteção de nascentes e 
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recuperação de erosões), bem assim a execução de obras de saneamento básico, na modalidade 

abastecimento de água, além do aperfeiçoamento institucional da administração tributária do Distrito 

Federal, para efeito de adequado custeio dos serviços públicos, notadamente no domínio da saúde e da 

educação públicas. Situação que configura, de modo expressivo, para efeito de outorga de provimento 

cautelar, hipótese caracterizadora de "periculum in mora". Precedentes. 

ACO 2661 MC-Ref. 

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – SIAFI (CADIN)/CONCONV/CAUC – INCLUSÃO, EM CADASTRO 

PÚBLICO DE INADIMPLENTES, DO ESTADO DE ALAGOAS – CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO AO 

ESTADO-MEMBRO DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA – LITÍGIO QUE SE SUBMETE À 

ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HARMONIA E 

EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO 

FEDERAL – O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO 

– POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DE CONFLITO FEDERATIVO – A QUESTÃO DOS DIREITOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, 

TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE 

INVOCAÇÃO, PELAS ENTIDADES ESTATAIS, EM SEU FAVOR, DA GARANTIA DO “DUE 

PROCESS OF LAW” – VIOLAÇÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO 

LEGAL (TAMBÉM APLICÁVEL AOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER MERAMENTE 

ADMINISTRATIVO) – BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS – RISCO À NORMAL 

EXECUÇÃO, NO PLANO LOCAL, DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE – 

SITUAÇÃO DE POTENCIALIDADE DANOSA AO INTERESSE PÚBLICO – PRECEDENTES (ACO 

1.600-AgR/PI, REL. MIN. CELSO DE MELLO – PLENO, v.g.) – ALEGADA INOBSERVÂNCIA, POR 

PARTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA LOCAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO 

AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL, DOS LIMITES IMPOSTOS NA LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL (ART. 20, N. II, “A” E “D”) – POSTULADO DA 

INTRANSCENDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA 

SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR – PRETENSÃO CAUTELAR 

FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS 

RESTRITIVAS DE DIREITOS – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA – DECISÃO DO RELATOR 

REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITOS 

FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA 

FEDERAÇÃO – A Constituição da República confere ao Supremo Tribunal Federal a posição eminente 

de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, “f”), atribuindo a esta Corte, em tal condição institucional, 

o poder de dirimir controvérsias que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, 

perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-

institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo 

federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que 

integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, “f”, da Constituição 
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estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam 

o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. 

Precedentes. A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE 

AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE 

DIREITO PÚBLICO – A imposição de restrições de ordem jurídica, pelo Estado, quer se concretize na 

esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo (como sucede com a inclusão de 

supostos devedores em cadastros públicos de inadimplentes), supõe, para legitimar-se 

constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia indisponível do “due process 

of law”, assegurada, pela Constituição da República (art. 5º, LIV), à generalidade das pessoas, 

inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito público, eis que o Estado, em tema de limitação ou 

supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva e arbitrária. Doutrina. 

Precedentes. LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA 

IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – A Constituição 

da República estabelece, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, considerada a essencialidade da garantia 

constitucional da plenitude de defesa e do contraditório, que ninguém pode ser privado de sua liberdade, 

de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se 

viabilize a possibilidade de imposição, a determinada pessoa ou entidade, seja ela pública ou privada, 

de medidas consubstanciadoras de limitação de direitos. – A jurisprudência dos Tribunais, 

especialmente a do Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado o caráter fundamental do princípio da 

plenitude de defesa, nele reconhecendo uma insuprimível garantia que, instituída em favor de qualquer 

pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em 

sede materialmente administrativa ou no âmbito político-administrativo, sob pena de nulidade da 

própria medida restritiva de direitos, revestida, ou não, de caráter punitivo. Doutrina. Precedentes. 

BLOQUEIO DE RECURSOS CUJA EFETIVAÇÃO COMPROMETE A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO 

LOCAL, DE PROGRAMA ESTRUTURADO PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS – O Supremo Tribunal Federal, nos casos de inscrição de entidades estatais, de pessoas 

administrativas ou de empresas governamentais em cadastros de inadimplentes organizados e mantidos 

pela União, tem ordenado a liberação e o repasse de verbas federais (ou, então, determinado o 

afastamento de restrições impostas à celebração de operações de crédito em geral ou à obtenção de 

garantias), sempre com o propósito de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de 

modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de 

serviços essenciais à coletividade. Precedentes. INSCRIÇÃO EM CADASTRO PÚBLICO DE 

INADIMPLENTES E ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS 

MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – O postulado da intranscendência impede que sanções e 

restrições de ordem jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator. Em virtude desse 

princípio, as limitações jurídicas que derivam da inscrição, em cadastros públicos de inadimplentes, do 

Poder Legislativo e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas estadual não podem atingir o 

Estado-membro, projetando, sobre este, consequências jurídicas desfavoráveis e gravosas, pois o 
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inadimplemento obrigacional – por revelar-se unicamente imputável a órgãos estranhos ao Poder 

Executivo local – só a estes pode afetar. – Os Estados-membros e o Distrito Federal, em consequência, 

não podem sofrer limitações em sua esfera jurídica motivadas por obrigações alegadamente 

inadimplidas por outro Poder ou órgão autônomo que tenha dado causa à inscrição do respectivo ente 

federativo em cadastros federais (CAUC, SIAFI, CADIN, v.g.). 

ACO 1612 AgR. 

SIAFI/CADIN/CAUC – IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 

CRÉDITO DESTINADAS AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO 2 – PEF2, AO 

PROFISCO E AO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PDE/MS – RESTRIÇÕES QUE, EMANADAS DA UNIÃO, 

INCIDEM SOBRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO, 

POR PARTE DE SEU PODER JUDICIÁRIO, DO LIMITE SETORIAL QUE A LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL IMPÕE A TAL ÓRGÃO PÚBLICO (LC Nº 101/2000, ART. 20, II, “B”) 

– POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE 

ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR – 

PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O ALTO SIGNIFICADO DA LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL E A QUESTÃO DE SUA APLICABILIDADE AO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL: LIMITE GLOBAL E LIMITE SETORIAL EM TEMA DE DESPESA COM PESSOAL 

(PODER JUDICIÁRIO). – O Poder Executivo estadual não pode sofrer sanções nem expor-se a 

restrições emanadas da União Federal, em matéria de realização de operações de crédito, sob a 

alegação de que o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas ou o Ministério 

Público locais teriam descumprido o limite individual a eles imposto pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal (art. 20, inciso II, “a”, “b” e “d”), pois o Governo do Estado não tem competência para intervir 

na esfera orgânica de referidas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas 

outorgada por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. 

AC 2659 MC-REF. 

AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA - MEDIDA LIMINAR - IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS AO PROGRAMA EMERGENCIAL 

DE FINANCIAMENTO 2 - PEF2, AO PROFISCO E AO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PDE/MS - 

RESTRIÇÕES, QUE, EMANADAS DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL, POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DE SEU PODER JUDICIÁRIO, DO 

LIMITE SETORIAL QUE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL IMPÕE A TAL ÓRGÃO PÚBLICO 

(LC Nº 101/2000, ART. 20, II, "B") - CONFLITO DE INTERESSES ENTRE A UNIÃO E O ESTADO 

DE MATO GROSSO DO SUL - LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA 

ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A UNIÃO FEDERAL - O 

PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - PRETENSÃO 
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CAUTELAR FUNDADA NAS ALEGAÇÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA 

DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - PRETENDIDA EXTENSÃO DA LIMINAR A 

QUALQUER SITUAÇÃO SIMILAR FUTURA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA CAUTELAR 

DEFERIDA, EM PARTE - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. - A Constituição da República confere, 

ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, "f"), 

atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias, que, ao 

irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que 

compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o 

gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio 

harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A 

aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, "f", da Constituição estende-se aos litígios cuja 

potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que 

rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes. O ALTO 

SIGNIFICADO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A QUESTÃO DE SUA 

APLICABILIDADE AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: LIMITE GLOBAL E LIMITE 

SETORIAL EM TEMA DE DESPESA COM PESSOAL (PODER JUDICIÁRIO). - O Poder Executivo 

estadual não pode sofrer sanções nem expor-se a restrições emanadas da União Federal, em matéria 

de realização de operações de crédito, sob a alegação de que o Poder Judiciário, a Assembléia 

Legislativa, o Tribunal de Contas e o Ministério Público locais teriam descumprido o limite individual 

a eles imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 20, inciso II, “a”, “b” e “d”), pois o Governo 

do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica de referidas instituições, que dispõem 

de plena autonomia institucional a elas outorgada por efeito de expressa determinação constitucional. 

Precedentes. 

        b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 

        c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; 

        d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados; 

        III - na esfera municipal: 

        a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, 

quando houver; 

        b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo. 

        § 1o Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos 

entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual 

da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente 

anteriores ao da publicação desta Lei Complementar. 
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Decisão TCDF 4056/2009. 

O Tribunal, pelo voto de desempate do Senhor Presidente, proferido com esteio no art. 84, VI, do 

RI/TCDF, que acompanhou o Relator, decidiu:  

I – No mérito, dar provimento ao recurso manejado pela augusta Câmara Legislativa do Distrito 

Federal contra os termos da Decisão TCDF n° 2.752/2008 para, em consequência, fixar o entendimento, 

para fins do limite fixado no art. 20, inc. II, alínea “a”, da LRF, de que cabe à CLDF o percentual de 

1,7% (um inteiro e sete décimos por cento) e ao TCDF o percentual de 1,3% (um inteiro e três décimos 

por cento); (...).  

Decisão TCDF 7887/2001.  

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu firmar entendimento 

de que cabe para Câmara Legislativa Distrital e para o Tribunal de Contas do DF o percentual de 3% 

(três por cento) para cada, da Receita Corrente Líquida do Distrito Federal, para fins de cálculo do 

limite de gastos com pessoal, em cumprimento à Lei Complementar nº 101/00 - LRF, c/c LDO/DF. (...). 

Decisão TCDF 3953/2009. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, (...), decidiu determinar (...) que:  

a) observados os fundamentos constantes do voto condutor desta Decisão TCDF, atualize os percentuais 

de gastos com pessoal da (...), de 1997, 1998 e 1999 para 2007, 2008 e 2009, à luz do que dispõe o § 1º 

do art. 20 da LRF;  

b) avalie a possibilidade de serem excluídas, do cálculo da despesa total com pessoal, as parcelas 

retidas pelos servidores a título de imposto de renda e contribuição previdenciária. 

        § 2o Para efeito deste artigo entende-se como órgão: 

        I - o Ministério Público; 

        II - no Poder Legislativo: 

        a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União; 

        b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas; 

        c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal; 

        d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando 

houver; 

        III - no Poder Judiciário: 

        a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da Constituição; 

        b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver. 

        § 3o Os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciário, a cargo da União por 

força do inciso XIII do art. 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante aplicação da 

regra do § 1o. 
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        § 4o Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios, os percentuais 

definidos nas alíneas a e c do inciso II do caput serão, respectivamente, acrescidos e 

reduzidos em 0,4% (quatro décimos por cento). 

        § 5o Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a entrega dos recursos financeiros 

correspondentes à despesa total com pessoal por Poder e órgão será a resultante da 

aplicação dos percentuais definidos neste artigo, ou aqueles fixados na lei de diretrizes 

orçamentárias. 

        § 6o (VETADO) 

Subseção II 

Do Controle da Despesa Total com Pessoal 

        Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e 

não atenda: 

        I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do 

art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição; 

        II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. 

Decisão TCDF 1633/2005. 

O Tribunal decidiu: (...);  

II- Com fundamento no artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e à vista dos princípios da 

prudência e da responsabilidade fiscal, alertar os Chefes do Poder Executivo e da Câmara Legislativa 

do Distrito Federal para a necessidade de ser verificado, previamente à adoção de medidas que 

impliquem criação ou aumento de despesa com pessoal, o atendimento das seguintes exigências: (...); 

d) atendimento do limite legal de despesas com inativos (art. 21, inc. II da LRF), com interpretação 

dada na ADIN nº 2238-5; (...). 

Decisão TCDF 3131/2004. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução e o parecer do Ministério 

Público, decidiu: (...);  

V - Alertar (...) que:  

a) a edição de atos que provoquem aumento de despesa com pessoal condiciona-se à prévia 

comprovação do atendimento das exigências inscritas no art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal;  

b) o atraso na publicação de relatório de gestão fiscal pode ensejar a penalidade prevista no § 1º do 

art. 5º da Lei nº 10.028/2000;  

VI observar à Câmara Legislativa do Distrito Federal que:  

a) o atraso na publicação implica multa de 30% dos vencimentos anuais e que essa multa é aplicada 

pelo Tribunal de Contas ao titular do órgão responsável pela infração, nos termos do art. 5º da Lei 

10.028 de 10 de outubro de 2000;  
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b) que a infração ao art. 21 da LRF implica a nulidade do ato e pode ser considerada crime nos termos 

do art. 359, letra D, do Código Penal Brasileiro, com a redação data pela Lei n 10.028/2000; (...). 

Decisão TCDF 28/2003. 

O Tribunal, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução e o parecer do Ministério 

Público, decidiu: (...);  

II. dar ciência (...) dos pontos a seguir apresentados: (...);  

b) infringe dispositivo legal a aplicação das Leis nºs 2585, 2595 e 2638/2000, que criaram no quadro 

de pessoal do GDF as carreiras de médicos, odontólogos e enfermagem, sem observância ao art. 21da 

Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), uma vez que não foi 

demonstrada a existência das informações preconizadas nos artigos 16 e 17 do mesmo instrumento legal 

(...). 

IV. alertar o Chefe do Poder Executivo e a Câmara Legislativa do Distrito Federal que esta Corte de 

Contas negará validade aos atos de gestão praticados com supedâneo em leis que não guardem 

consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial os artigos 16 e 17; (...). 

ADI 2238 MC. 

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. Lei Complementar nº 101/2000. Não-conhecimento. (...).  

XXII - Art. 21, inciso II: conferida interpretação conforme a Constituição, para que se entenda como 

limite legal o previsto em lei complementar.  (...). 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.432.061 - RN. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS 

INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. LEI DE RESPONSABILIDADE 

FISCAL. LIMITES COM DESPESA DE PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCUMPRIMENTO DE 

DIREITOS SUBJETIVOS DE SERVIDORES. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DESFAVORÁVEL À 

FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO.  

I – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os limites estabelecidos 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial aqueles relacionados às despesas com pessoal no 

âmbito do serviço público, não podem ser opostos pela Administração para justificar o descumprimento 

dos direitos subjetivos dos servidores.  

II – A Decisão desfavorável à Fazenda Pública que objetive a liberação de recursos ou a inclusão, em 

folha de pagamento, de aumento, de equiparação ou de extensão de vantagem a servidores, somente 

poderá executada após o trânsito em julgado. (...). 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 594.615 - PA. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. CONCURSO 

PÚBLICO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SÚMULA 7/STJ. 
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SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 

(...). 

6. Não há que falar violação do art. 21da Lei n. 101/2000, quando a autoridade coatora, com 

fundamento na referida Lei de Responsabilidade Fiscal, exonera servidor concursado, sem que ofereça 

oportunamente o contraditório e a ampla defesa. 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.179.257 - MS. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUMENTO DO NÚMERO DE 

VAGAS POR MEIO DE DECRETO ESTADUAL. ART. 21 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 

NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PAD. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA 

20/STF. ART. 5º, LV, CF/88. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A ENSEJAR 

A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF.  

Agravo regimental improvido. 

AgRg na SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº 1.452 - SC. 

PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. 

GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. (...)  

2. A contratação dos impetrantes e dos demais aprovados no concurso não resultou em aumento de 

despesa com pessoal, não havendo, portanto, violação à Lei Complementar 101/00, art. 21. (...). 

 Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa 

com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do 

respectivo Poder ou órgão referido no art. 20. 

Decisão TCDF 1633/2005. 

O Tribunal decidiu: (...);  

II - Com fundamento no artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e à vista dos princípios da 

prudência e da responsabilidade fiscal, alertar os Chefes do Poder Executivo e da Câmara Legislativa 

do Distrito Federal para a necessidade de ser verificado, previamente à adoção de medidas que 

impliquem criação ou aumento de despesa com pessoal, o atendimento das seguintes exigências: (...); 

i) expedição do ato anteriormente ao último cento e oitenta dias do mandato do titular do respectivo 

Poder ou órgão (art. 21, parágrafo único da LRF); (...). 

Decisão TCDF 3330/2003. 

O Tribunal, por maioria, (...), decidiu:  

I. considerar que as despesas realizadas com amparo nas Leis nos 2.999, de 4.7.2002, 3.003, de 

4.7.2002, 3.039, de 29.7.2002, 3.100, de 24.12.2002, 3.105, de 27.12.2002, 3.115, de 30.12.2002, 3.116, 

de 30.12.2002, 3.118, de 30.12.2002, 3.120, de 30.12.2002, 3.121, de 30.12.2002 e Resoluções - CLDF 

nos 189 e 190, esta última, no que tange a despesa nova de pessoal (arts. 2º e 3º: duas funções de 

assessoramento na área de contabilidade e oito funções de supervisão na área de informática) de 
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4.12.2002, enquadram-se nas disposições do § único do Art. 21 da Lei Complementar no 101/2000, que 

considera nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento 

e oitenta dias anteriores ao final do mandato; (...). 

RE 727142 AgR. 

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Financeiro. Aumento dos 

subsídios dos agentes políticos dentro do prazo de 180 dias previsto no art. 21, § único, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 3. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito 

infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de 

infirmar a Decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 194.353 – RJ. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTENSÃO DO 

REAJUSTE DE 24% AOS SERVIDORES INATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B DO 

PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. 

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 21 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DESPROVIDO.  

1. Trata-se na origem de Mandado de Segurança interposto por Servidores Inativos do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pleiteando a extensão de reajuste no percentual de 24% previsto 

na Lei Estadual Fluminense 1.206/1987, concedido aos Servidores em Atividade.  

2. O Recurso Especial fundado na alínea b do permissivo constitucional, que em nenhum momento 

demonstra ter a Decisão recorrida julgado válido ato de governo local contestado em face de lei federal, 

esbarra no óbice da súmula 284/STF. Ocorre que a Emenda Constitucional 45/2004 modificou a alínea 

b do art. 105, III, para atribuir ao STJ apenas os casos em que se julgar válido ato de governo local 

contestado em face de lei federal, restando a competência acerca do confronto entre lei local e lei 

federal conferida ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, d da CF/88).  

3. Quanto a ofensa ao art. 21, parág. único da LC 101/2000 (LRF), a alteração das conclusões 

alcançadas pela Corte de Origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-

probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na 

Súmula 7/STJ.  

4. Ademais, os limites previstos nas normas da LRF não são aptos a justificar o descumprimento dos 

direitos subjetivos do Servidor Público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.  

5. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO DE JANEIRO desprovido. 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 173.860 – MS. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO AO REGIME DA LEI 8.429/1992. 
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JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. LEIS E RESOLUÇÃO MUNICIPAIS. REAJUSTE DE 

SUBSÍDIOS (PREFEITOS, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS E VEREADORES) PARA A MESMA 

LEGISLATURA. CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. REQUISITOS. 

ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO GENÉRICO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COMO CAUSA DE PEDIR. VIABILIDADE. 

INCOMPETÊNCIA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 

CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. POSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 

7/STJ, SALVO FLAGRANTE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE.  

1. Trata-se, na hipótese, de Ação Civil Pública proposta contra prefeito, vice-prefeito, secretários e 

vereadores do Município de Chapadão do Sul/MS que editaram resolução e leis municipais para 

aumentar seus subsídios.  

2. Os ora agravantes foram condenados pela prática de atos de improbidade administrativa (arts. 11 

da Lei 8.429/1992), consistentes no vício de iniciativa de lei municipal, inobservância do prazo de 180 

dias do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal e atribuição de efeito financeiro do reajuste dos 

subsídios para a mesma legislatura (arts. 21 da LRF; 29, V e VI; 39, § 4º, e 37, X e XI, da CF).  

3. A penalidade imposta resultou no "ressarcimento integral do valor recebido a maior decorrente das 

Leis Municipais n. 503/2004, 507/2004 e Resolução n. 98/04, devidamente corrigido, com aplicação de 

multa civil no montante de uma vez o valor da remuneração recebida pelo agente" (fl. 949/STJ). (...) 

5. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a Lei 8.429/1992 se aplica aos 

agentes políticos.  

6. Ademais, o STJ entende ser possível a análise de constitucionalidade de norma como fundamento 

para decidir matéria ventilada em Ação Civil Pública.  

7. O entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como 

incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento 

subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, 

nas hipóteses do artigo. 

8. É pacífico a orientação do STJ no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no 

art. 11 da Lei 8.429/92 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, 

sendo suficiente o dolo genérico.  

9. Sobre o elemento subjetivo, o Tribunal de origem consignou: "Além de atentarem contra os princípios 

que devem embasar a atuação dos agentes públicos, é inegável que geraram dano ao erário. E certo 

que os réus agiram em desconformidade com os princípios que regem a administração pública. Além 

disso, restou comprovado a conduta ímproba, porque se beneficiaram diretamente com o recebimento 

dos valores indevidos - indevidos porque só se tornaram possíveis diante de procedimento que não 

obedeceu às disposições legais -, e assim efetivamente causaram prejuízo ao erário. Agiram 
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dolosamente os réus, visando à prática do ato lesivo à Administração Pública, o que ocorreu, ainda que 

por tempo certo. Então, o ato praticado é ilegal, imoral, é ímprobo. Os requeridos, conhecedores da 

ilegalidade que praticavam, já que ninguém pode se escusar do cumprimento da lei, mesmo assim, 

instituíram o aumento dos subsídios e houve recebimento, por parte destes, dos valores acima do 

permitido, contrariamente às normas legais. Ademais, a existência do recebimento de valores com 

violação de dispositivos legais e constitucionais, faz militar em desfavor dos requeridos a presunção de 

conhecimento da ilicitude, invertendo-se o ônus da prova, cabendo aos demandados provarem sua 

inocência, no caso ausente"  

10. Verifica-se que o Tribunal de origem foi categórico ao afirmar a existência do elemento subjetivo. 

Nesse contexto de limitação cognitiva, a alteração das conclusões firmadas pelas instâncias inferiores 

somente poderia ser alcançada com o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela 

Súmula 7/STJ.  

11. Consoante orientação sedimentada neste Tribunal Superior, não ocorre julgamento ultra petita se 

o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser 

interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o 

acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica 

julgamento extra petita.  

12. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei 

8.429/1992 exige que o magistrado considere, no caso concreto, "a extensão do dano causado, assim 

como o proveito patrimonial obtido pelo agente" (conforme previsão expressa contida no parágrafo 

único do referido artigo). Assim, é preciso analisar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação 

à gravidade do ato ímprobo e à cominação das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira 

cumulativa ou não.  

13. Ademais, é pacífico no âmbito no STJ o entendimento de que, caracterizado o prejuízo ao erário, o 

ressarcimento não pode ser considerado propriamente sanção, mas apenas consequência imediata e 

necessária de reparação do ato ímprobo, razão pela qual não pode figurar isoladamente como 

penalidade. Dessa forma, não prospera a alegação dos agravantes de que houve violação aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação cumulativa das penas de ressarcimento de danos 

e de multa civil.  

14. O STJ estabeleceu que não é possível, em exame de Recurso Especial, redefinir a dosimetria da pena 

em ação de improbidade administrativa, sob pena de revolvimento fático-probatório vedado pela 

Súmula 7/STJ. Por outro lado, ressalva-se a hipótese de desproporcionalidade flagrante, como nas 

penalizações ínfimas ou exorbitantes, o que não se afigura no presente caso.  

15. Agravo Regimental não provido. 
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 245.888 - SP. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES PÚBLICOS. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXONERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 21 

DA LRF. EXIGÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. (...).  

2. É vedada a exoneração de servidor público em razão de anulação de concurso, por força do que 

dispõe o art. 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem a observância do devido 

processo legal. Precedentes.  

3. Agravo regimental não provido. 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 760.716 - PA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 

NECESSIDADE. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. JULGAMENTO EXTRA 

PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LEI 8.666/93. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA (SÚMULA 284/STF). 

VIOLAÇÃO AO ART. E 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...). 

4. Ainda que superado o referido óbice, "é vedada a exoneração de servidor público em razão de 

anulação de concurso, por força do que dispõe o art. 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, sem a observância do devido processo legal" (AgRg no AREsp 245.888/SP, Rel. Ministro Castro 

Meira, Segunda Turma, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013).  (...). 

6. Agravo regimental a que se nega provimento. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 31.312 - AM. 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DA NOMEAÇÃO E POSSE DE SERVIDORA 

PÚBLICA. NECESSIDADE DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E RESPEITO AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES. EFEITOS RETROATIVOS. NECESSIDADE. PRECEDENTES.  

1. A exegese do art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 101/00 c.c. o art. 73, inciso V, alínea 

c, da Lei n.º 9.504/97, conduz à conclusão de que, embora exista vedação quanto à nomeação de 

servidores públicos nos 03 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral e até a posse dos eleitos, esta 

não incide sobre os concursos públicos que, tal como ocorre na hipótese dos autos, foram homologados 

até o início do citado prazo.  

2. Conforme a jurisprudência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal de Justiça, é vedada a 

exoneração de servidor público em razão de anulação de concurso, sem a observância do devido 

processo legal.  

3. A egrégia Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do MS n.º 

12.397/DF, da relatoria do i. Min. Arnaldo Esteves Lima, firmou a orientação no sentido de que "[...] 

na hipótese em que servidor público deixa de auferir seus vencimentos, parcial ou integralmente, por 

ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, os efeitos patrimoniais da concessão da ordem em 

mandado de segurança devem retroagir à data da prática do ato impugnado, violador de direito líquido 

e certo. "  
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4. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e provido. 

AgRg na SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº 2.425 - PE. 

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS SEM PRÉVIO 

CONTRADITÓRIO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS.  

A reintegração de servidores públicos, nomeados e empossados em gestão anterior, não causa grave 

lesão à ordem, nem à economia pública. Agravo regimental não provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.170.241 - MS. 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "A". AUSÊNCIA DE 

INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSIDERADO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 

APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 284 DO STF. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE 

ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO. APLICAÇÃO AOS AGENTES 

POLÍTICOS. NULIDADE DA EXPEDIÇÃO DE ATO NORMATIVO QUE RESULTOU NO AUMENTO 

DE DESPESA COM PESSOAL NOS 180 DIAS ANTERIORES AO FINAL DO MANDATO DO TITULAR 

DO RESPECTIVO PODER. (...).  

2. Quanto ao apontado desrespeito ao art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar n. 101/00, sob o 

aspecto (i) da aludida possibilidade de, com base no citado dispositivo, haver aumento de despesas com 

pessoal no período cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato, bem como (ii) do argumento de 

que, no presente caso, a fixação dos subsídios dos agentes políticos deu-se em harmonia com o 

orçamento e aquém dos limites impostos pela lei, a análise de tal questão importaria rever a premissa 

de fato fixada pelo Tribunal de origem, soberano na avaliação do conjunto fático-probatório constante 

dos autos, o que é vedado aos membros do Superior Tribunal de Justiça por sua Súmula n. 7.  

3. No mais, note-se que a LC n. 101/00 é expressa ao vedar a mera expedição, nos 180 dias anteriores 

ao final do mandato do titular do respectivo Poder, de ato que resulte o aumento de despesa com 

pessoal.  

4. Nesse sentido, pouco importa se o resultado do ato somente virá na próxima gestão e, por isso mesmo, 

não procede o argumento de que o novo subsídio "só foi implantado no mandato subsequente, não no 

período vedado pela lei". Em verdade, entender o contrário resultaria em deixar à míngua de eficácia 

o art. 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois se deixaria de evitar os riscos e de 

corrigir os desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas na próxima gestão.  

5. E mais: tampouco interessa se o ato importa em aumento de verba paga a título de subsídio de agente 

político, já que a lei de responsabilidade fiscal não distingue a espécie de alteração no erário público, 

basta que, com a edição do ato normativo, haja exasperação do gasto público com o pessoal ativo e 

inativo do ente público. Em outros termos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em respeito ao artigo 163, 

incisos I, II, III e IV, e ao artigo 169 da Constituição Federal, visando uma gestão fiscal responsável, 

endereça-se indistintamente a todos os titulares de órgão ou poder, agentes políticos ou servidores 

públicos, conforme se infere do artigo 1º, §1 e 2º da lei referida.  
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6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.090.707 - SP. 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 

282/STF. AÇÃO POPULAR. NOMEAÇÃO E POSSE DE SERVIDORES PÚBLICOS DENTRO DO 

PRAZO DE 180 DIAS ANTES DO TÉRMINO DO MANDATO DO PREFEITO. ANULAÇÃO 

DECRETADA. ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR SEM COBERTURA FINANCEIRA 

CORRESPONDENTE (EXCESSO DE ARRECADAÇÃO INFERIOR AO PREVISTO). FUNCIONÁRIOS 

QUE EFETIVAMENTE PRESTARAM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. 

OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO AFASTADA. (...). 

2. O acórdão recorrido, proferido em Ação Popular, anulou nomeação e posse de 116 candidatos 

aprovados em concurso porque os atos foram praticados em período inferior aos 180 dias que 

antecederam o término do mandato do prefeito (art. 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade 

Fiscal).  

3. A instância de origem condenou o ex-prefeito à restituição dos valores correspondentes aos salários 

dos servidores e ao deficit orçamentário apurado, num total de R$ (...).  

4. Quanto à abertura de crédito adicional suplementar sem cobertura financeira correspondente 

(excesso de arrecadação inferior ao previsto), a Primeira Seção decidiu que não equivale, 

necessariamente, ao dever de restituir valores, desde que a despesa tenha sido realizada no interesse 

da população.  

5. Em relação aos salários, o Tribunal de Justiça consignou que os servidores concursados trabalharam 

efetivamente, sendo-lhes devidos, inclusive, os vencimentos e vantagens correspondentes ao período.  

6. Em tese, é possível a condenação do administrador ímprobo a restituir as despesas com contratação 

de servidores que, embora tenham trabalhado, o fizeram por força de ato ilegal e inconstitucional. Com 

efeito, a contratação de pessoas que não apresentam qualificação compatível com o cargo que ocupam 

ou que deixam de prestar adequadamente o serviço (o que é comum em casos de nepotismo e 

clientelismo, p.ex.) causa dano, direto ou indireto, ao Erário.  

7. Na hipótese dos autos, contudo, o acórdão recorrido esclarece que os servidores haviam sido 

aprovados em concurso e efetivamente trabalharam para o Município. Não se constata, portanto, lesão 

ao patrimônio público.  

8. No âmbito da Ação Popular, em que se pleiteia "a anulação ou a declaração de nulidade de atos 

lesivos ao patrimônio" público (art. 1º da Lei 4.717/1965), não se pode condenar o réu ao pagamento 

de ressarcimento ao Erário se não se configurar o dano.  

9. Ressalte-se que a responsabilização do agente por suas condutas contrárias ao Direito poderia ser 

apurada em ação própria (Ação de Improbidade, v.g.), independentemente da configuração do prejuízo 

ao Erário.  

10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. 
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 18.817 - PR. 

RECURSO ORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO - 

CONCESSÃO DE VANTAGEM NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS TRÊS MESES QUE 

ANTECEDEM AS ELEIÇÕES - NULIDADE DO ATO - ART. 21, § ÚNICO, LEI COMPLEMENTAR Nº 

101/2000 - EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA - LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.  

1. É nulo o ato que cria ou majora vantagem pecuniária no período correspondente aos três meses que 

antecedem as eleições. Inteligência do art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000. 

Precedentes.  

2. É legítimo o exercício do poder de autotutela, quando o ato praticado pela Administração Pública 

implica em ofensa a ordem jurídica. Súmula 473 STF. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder 

praticado por autoridade pública.  

3. Ausência de direito adquirido à permanência de regime remuneratório de servidor público 

estatutário.  

4. Recurso improvido. 

        Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será 

realizada ao final de cada quadrimestre. 

Decisão TCDF 1407/2016. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

III – tendo em conta o caráter orientador e pedagógico da atuação desta Corte de Contas, esclarecer 

aos titulares do Poder Executivo local, do Poder Legislativo local e da Defensoria Pública do Distrito 

Federal que:  

b) ante a autonomia administrativa e funcional outorgada à DPDF pela Constituição Federal e pela 

Lei Orgânica do Distrito Federal, e, sedimentada na jurisprudência do colendo Supremo Tribunal 

Federal, em caso de eventual extrapolação dos limites de gastos com pessoal (prudencial ou máximo) 

por parte do Poder Executivo local, não se aplica ao mencionado órgão essencial à função jurisdicional 

do Estado as restrições previstas nos arts. 22 e 23 da Lei Complementar n.º 101/2000; 

Decisão TCDF 5779/2015. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...); 

II – Alertar, em virtude da extrapolação do limite máximo de gasto com pessoal no 2º quadrimestre de 

2015, a chefia do Poder Executivo do Distrito Federal e os titulares das Secretarias de Estado de 

Planejamento, Orçamento e Gestão e de Fazenda do Distrito Federal:  

a) para as vedações previstas pelo art. 22 da LRF, com a interpretação dada pelas Decisões nºs 534/15 

e 1.111/15; (...). 

Decisão TCDF 1111/2015. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  
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II – no mérito, responder à consulente que, nas situações de extrapolação do limite prudencial de gasto 

com pessoal definido no parágrafo único do art. 22 da LC nº 101/00 (LRF), ou da ultrapassagem do 

limite máximo (art. 20 da LRF), devem ser aplicadas todas as restrições insculpidas nos incisos I, II, 

III, IV e V do referido parágrafo único, a saber:  

1) somente pode ser praticado ato de que resulte aumento de despesa de pessoal quando derivado de 

sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, além do decorrente do disposto no inciso X 

do art. 37 da Constituição Federal;  

2) somente pode ser implementada reestruturação quando não implicar aumento da despesa de pessoal, 

podendo, contudo, ocorrer o provimento de cargos lato sensu desde que:  

a) sejam estratégicos e indispensáveis ao atendimento das políticas e ações públicas necessárias ao 

bem-estar da sociedade, não produzindo aumento de despesa no âmbito do Poder Executivo;  

b) haja prévia e circunstanciada autorização da autoridade nomeante (por exemplo, Governador), com 

o detalhamento fundamentado dos requisitos estabelecidos na alínea anterior;  

3) fica vedado o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, 

ressalvados o contido na Decisão TCDF nº 534/15, concernente às áreas de segurança, saúde e 

educação, e as exceções apontadas no item anterior;  

4) somente pode haver contratação de hora extra nas situações previstas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, além da hipótese contida no inciso III do art. 67 da Lei Orgânica do Distrito Federal;  

5) em atenção ao disposto no art. 44 da LC distrital nº 840/11, nessa parte regulamentada pelo Decreto 

nº 33.551/12, podem ser realizados pagamentos ao substituto de ocupante de cargo ou função de direção 

ou chefia que tenha sido designado enquanto não configurada a vacância do cargo ou função 

correspondente, conforme exceções previstas no inciso I do parágrafo único do  art. 22 da LRF;  

6) tendo em conta que as despesas realizadas a título de remuneração de membros de órgãos de 

deliberação coletiva (conselho consultivo, conselho de administração, conselho fiscal ou outros 

colegiados) devem integrar os valores da despesa líquida de pessoal considerada para fins de apuração 

do limite legal de gasto, a indicação ou nomeação de membros desses órgãos colegiados integrantes da 

Administração do Distrito Federal, exceto no caso das estatais não dependentes, deve se submeter às 

vedações expressas no parágrafo único do  art. 22 da LRF;  

III – esclarecer, ainda, a consulente de que a observância do art. 22, parágrafo único, da LRF será 

objeto de aferição por parte desta Corte no exame de processos relativos às contas de governo e ao 

acompanhamento da gestão fiscal; (...). 

Decisão TCDF 534/2015. 

O Tribunal, por maioria, (...), decidiu: (...);  

II – No mérito: (...); 

b) (...), responder à consulente que, nas situações de extrapolação do limite prudencial de gasto com 

pessoal, definido no parágrafo único do  art. 22 da LC nº 101/00 (LRF), e/ou de extrapolação do limite 
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máximo definido no art. 20 da mesma Lei, é possível a realização de contratação e/ou nomeação de 

pessoal para as atividades das áreas de educação, saúde e segurança, desde que seja para a reposição 

da força de trabalho decorrente de vacância prevista na LC distrital nº 840/2011, e/ou no caso de 

afastamento de professor ocorrido durante o período letivo decorrente da concessão de licença de 

natureza obrigatória, sendo imprescindível, em todo caso, a existência de autorização da chefia do 

Poder Executivo para ocorrência de tais reposições;  

c) informar, ainda, à consulente que, nas nomeações e/ou contratações de pessoal mencionadas na 

instrução, devem ser respeitados todos requisitos e preceitos contidos na legislação regente, 

especialmente no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Complementar distrital nº 840/2011 e também 

na Lei distrital nº 4.266/2008; (...). 

        Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por 

cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no 

excesso: 

Decisão TCDF 1012/2010. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) III – em cumprimento ao 

disposto no inciso II do § 1º do art. 59 da LRF, c/c o parágrafo único do art. 22 da mesma lei, alertar a 

Câmara Legislativa do Distrito Federal quanto à extrapolação dos limites de 90% e 95% do percentual 

de 1,7% da RCL, estabelecido para despesas com pessoal daquele órgão, ocorrida no 3º quadrimestre 

de 2009, bem como para as proibições constantes do parágrafo único do art. 22 antes mencionado; (...). 

Decisão TCDF 82/2011. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

III - alertar (...) de que sua despesa com pessoal, apurada no 2º quadrimestre de 2010, indica 

permanência do limite prudencial e, consequentemente, das vedações do art. 22, parágrafo único, da 

Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF; (...). 

Decisão TCDF 4457/2010. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

III - tendo em conta a extrapolação do limite de gasto com pessoal, ocorrida no 1º quadrimestre de 

2010, determinar à (...) que seja dado cumprimento ao disposto nos artigos 23, "caput", e 55, inciso II, 

todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, alertando a administração daquela Casa quanto às 

disposições do § 1º do art. 5º da Lei nº 10.028/2000, c/c o inciso IV desse mesmo artigo, assim como 

das vedações a que se encontra submetida, estabelecidas nos incisos I a V do parágrafo único do art. 

22 da LRF, além das demais consequências previstas em lei; (...). 

Decisão TCDF 6281/2007. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

IV - Alertar a Câmara Legislativa do Distrito Federal sobre:  

(...);  
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b) as vedações previstas no parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, enquanto o 

percentual de gastos com pessoal apurado for superior a 95% do limite estabelecido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal; (...). 

Decisão TCDF 1633/2005. 

O Tribunal decidiu: (...);  

II- Com fundamento no artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e à vista dos princípios da 

prudência e da responsabilidade fiscal, alertar os Chefes do Poder Executivo e da Câmara Legislativa 

do Distrito Federal para a necessidade de ser verificado, previamente à adoção de medidas que 

impliquem criação ou aumento de despesa com pessoal, o atendimento das seguintes exigências: (...); 

j) despesas com pessoal inferiores a 95% do respectivo limite de gastos (art. 22, parágrafo único da 

LRF); (...). 

Decisão TCDF 994/2002. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...);  

II) responder ao órgão consulente que:  

a) não devem ser consideradas para efeito de apuração dos limites estabelecidos nos artigos 19, 20, 22, 

parágrafo único, e 71 da Lei Complementar n.º 101/2000 – Lei Responsabilidade Fiscal – as despesas 

de pessoal decorrentes de direito reconhecido pela via administrativa, cujo fato gerador seja anterior 

ao período de apuração da despesa total de pessoal estabelecido no § 2º do artigo 18 desse diploma 

legal;  (...). 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 547.259 - RJ. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE 

DE VENCIMENTOS. RESIDUAL DE 24%. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA 

À COISA JULGADA. SÚMULA 7/STJ. LEI ESTADUAL 1.206/1987. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 

280/STF. SÚMULA 85/STJ. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA.  

(...). 

4. "Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - mormente os 

relacionados às despesas com pessoal de ente público - não são aptos a justificar o descumprimento 

dos direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei (cf. 

art. 22, parágrafo único, da LC nº 101/2000). " (AgRg no AREsp 463.663/RJ, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014) 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 529.021 - RJ. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE 

DE VENCIMENTOS. RESIDUAL DE 24%. LEI ESTADUAL 1.206/1987. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 
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280/STF. SÚMULA 85/STJ. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...).  

3. "Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - mormente os 

relacionados às despesas com pessoal de ente público - não são aptos a justificar o descumprimento 

dos direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei (cf. 

art. 22, parágrafo único, da LC nº 101/2000). " (AgRg no AREsp 463.663/RJ, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014).  

4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 463.663 - RJ. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE 

VENCIMENTOS. 24%. LEI ESTADUAL Nº 1.206/87. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. RESERVA DO 

FINANCEIRO. LC Nº 101/2000. NÃO VIOLAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO 

DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES ENTRE AÇÕES. SÚMULA Nº 7/STJ. (...).  

2. Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - mormente os relacionados 

às despesas com pessoal de ente público – não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos 

subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei (cf. art. 22, 

parágrafo único, da LC nº 101/2000). Precedentes.  (...).  

4. Agravo regimental não provido. 

        I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer 

título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, 

ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; 

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 30.359 - RO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

DIREITO DECORRENTE DE LEI E RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECUSA 

DE PAGAMENTO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 

MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ATO ILEGAL E ABUSIVO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DE 

VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE NA VIA DO AGRAVO INTERNO.  

1. O direito do servidor público do Estado de Rondônia à incorporação dos quintos e às respectivas 

atualizações monetárias foi reconhecido tanto pela Administração Pública quanto pelo Tribunal local, 

mas a negativa de pagamento da mencionada vantagem pessoal foi baseada apenas na falta de dotação 

orçamentária, tendo sido realçado o caráter discricionário do orçamento.  

2. Este Tribunal Superior consagrou o entendimento de que os limites previstos nas normas da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) - mormente os relacionados às despesas com pessoal de ente público - 

não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público, como é o 

recebimento de vantagens asseguradas por lei (cf. art. 22, parágrafo único, da LC nº 101/2000). (...).  
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4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

        II - criação de cargo, emprego ou função; 

        III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

        IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, 

ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas 

de educação, saúde e segurança; 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 37.700 - RO. 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO CADASTRO DE RESERVA PREVISTO EM EDITAL. 

ABERTURA DE NOVAS VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DAS NOMEAÇÕES. COMPROVAÇÃO.  

1. A aprovação do candidato dentro do cadastro de reservas, ainda que fora do número de vagas 

inicialmente previstas no edital do concurso público, confere-lhe o direito subjetivo à nomeação para o 

respectivo cargo, se, durante o prazo de validade do concurso, houver o surgimento de novas vagas, 

seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de 

exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento.  

2. A exceção a esta regra, desde que devidamente motivada pelo Poder Público e sujeita ao controle do 

Poder Judiciário, deve estar fundada nas características fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em 

sede de repercussão geral. Nesse sentido, se houver sido alcançado o limite prudencial de dispêndios 

com folha de pessoal, assim declarado este fato pelos órgãos de controle interno e externo respectivos 

da Administração, tudo em razão do que dispõe o art. 22, parágrafo único, inciso IV, da Lei 

Complementar nº 101/2000.  

3. No presente caso, foram preenchidas todas as vagas disponibilizadas no edital do concurso, 

discutindo-se aqui o provimento dos novos cargos criados por lei. Ocorre que, apesar de haver essas 

novas vagas, há a demonstração de óbice orçamentário.  

4. A autoridade coatora, buscando comprovar a existência de óbices de natureza finaceiro-

orçamentária que impedem a nomeação dos candidatos aprovados no cadastro de reserva do concurso 

em que o ora Requerente foi aprovado, juntou os seguintes documentos: (i) estudo de impacto financeiro 

feito pela Coordenadoria de Planejamento deste Tribunal para a contratação de novos servidores; (ii) 

circular informando aos magistrados da suspensão da contração de servidores, em razão da dificuldade 

orçamentária e financeira;(iii) Informações apresentadas ao CNJ no Pedido de Providências n. 

0001100-34.2011.2.00.0000; (iv) Decisão proferida pela CNJ no Pedido de Providências n. 0001100-

34.2011.2.00.0000; (v) Decisão administrativa prolatada no processo administrativo n. 0037133-

09.2010.8.22.1111.  

5. Tais documentos demonstram a ausência de dotação orçamentária para a realização das nomeações, 

uma vez que o orçamento previsto para o exercício de 2011 (Lei de Diretrizes Orçamentárias n. 
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2339/2010) não permitia a contratação de novos servidores, pois o crescimento dos créditos 

orçamentários fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias fora apenas de 4,5%.  

6. Assim, como afirmado pelo Ministro Ives Gandra, Conselheiro do CNJ, na Decisão proferida pela 

CNJ no Pedido de Providências n. 0001100-34.2011.2.00.0000, "a recusa justa e motivada da 

Administração em preencher vagas decorrentes de concurso público, como ora se dá, não viola os 

princípios encartados no art. 37 da CF, mormente o da legalidade. Se não há dotação orçamentária 

para fazer frente às nomeações, mesmo tendo-se buscado, não se pode brandir o direito subjetivo à 

nomeação, haja vista a responsabilização a que se submete o gestor, nos termos das leis orçamentárias 

e das disposições constitucionais. O reconhecimento da existência de necessidade de servidores não 

garante, por si só, a nomeação de candidatos, se o orçamento desse ano não suporta o acréscimo de 

despesas" (fls. 161).  

7. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. 

        V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da 

Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 

Decisão TCDF 1230/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta, em parte, a instrução, decidiu: (...);  

II. Determinar (...) que, com ciência a esta Corte:  

a) faça a adequação da Lei nº 2.766/2001 - LDO/2002 e Anexos aos ditames da Lei Complementar nº 

101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, de forma a contemplar os seguintes pontos:  

d) crie elemento próprio para contabilizar a contratação de hora extra prevista no inciso III do art. 67 

da LODF, de forma a viabilizar o controle do disposto no o art. 22, inciso V, da LRF; (...);  

        Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, 

ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 

22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo 

pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 

3º e 4o do art. 169 da Constituição. 

Decisão TCDF 5779/2015. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...); 

II – Alertar, em virtude da extrapolação do limite máximo de gasto com pessoal no 2º quadrimestre de 

2015, a chefia do Poder Executivo do Distrito Federal e os titulares das Secretarias de Estado de 

Planejamento, Orçamento e Gestão e de Fazenda do Distrito Federal: (...); 

b) para a necessidade de eliminação do percentual excedente até o 1º quadrimestre de 2016, sendo pelo 

menos um terço no 3º quadrimestre de 2015, consoante disposto no art. 23 da LRF, sem perder de vista 

as restrições previstas no § 3º desse mesmo artigo, se não alcançada a redução no prazo estabelecido 

e enquanto perdurar o excesso, a saber: 

1) recebimento de transferências voluntárias;  
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2) obtenção de garantia, direta ou indireta, de outro ente;  

3) contratação de operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida 

mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal; (...).  

Decisão TCDF 4457/2010. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

III - tendo em conta a extrapolação do limite de gasto com pessoal, ocorrida no 1º quadrimestre de 

2010, determinar à (...) que seja dado cumprimento ao disposto nos artigos art. 23, "caput", e 55, inciso 

II, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, alertando a administração daquela Casa quanto às 

disposições do § 1º do art. 5º da Lei nº 10.028/2000, c/c o inciso IV desse mesmo artigo, assim como 

das vedações a que se encontra submetida, estabelecidas nos incisos I a V do parágrafo único do art. 

22 da LRF, além das demais consequências previstas em lei; (...). 

Decisão TCDF 6281/2007. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

III - determinar à Câmara Legislativa do Distrito Federal que: 

a) adote as medidas do art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, de forma a adequar, nos dois 

quadrimestres (...), o seu percentual de gastos com pessoal ao limite de 1,5% da Receita Corrente 

Líquida;  

b) publique, nos próximos Relatórios de Gestão Fiscal, enquanto perdurar o ajuste, demonstrativo da 

trajetória de redução do limite (...);  

c) inclua em seus próximos Relatórios de Gestão Fiscal os valores brutos, preenchendo todas as 

rubricas de deduções pertinentes (...);  

IV - Alertar a Câmara Legislativa do Distrito Federal sobre:  

a) a obrigatoriedade de que pelo menos um terço do excesso deve ser alcançado já no 3º quadrimestre 

de 2007;  

b) as vedações previstas no parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, enquanto o 

percentual de gastos com pessoal apurado for superior a 95% do limite estabelecido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal; (...). 

        § 1o No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser 

alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles 

atribuídos. (Vide ADIN 2.238-5) 

        § 2o É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos 

vencimentos à nova carga horária. (Vide ADIN 2.238-5) 
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ADI 2238 MC. 

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. Lei Complementar nº 101/2000. Não-conhecimento. (...).  

XXV - Art. 23, §§ 1º e 2º: a competência cometida à lei complementar pelo § 3º do art. 169 da 

Constituição Federal está limitada às providências nele indicadas, o que não foi observado, ocorrendo, 

inclusive, ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Medida cautelar deferida para 

suspender, no § 1º do art. 23, a expressão "quanto pela redução dos valores a eles atribuídos", e, 

integralmente, a eficácia do § 2º do referido artigo. (...). 

        § 3o Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o 

ente não poderá: 

        I - receber transferências voluntárias; 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 19.323 - RS. 

ADMINISTRAÇÃO. CONVÊNIO. LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA AÇÃO SOCIAL. INSCRIÇÃO 

DO MUNICÍPIO NO CADIN. LEI ESTADUAL N. 10.697/96. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. LC N. 101/00 

E LEI FEDERAL N. 10.522/2002.  

1. A inscrição do Município no CADIN não constitui óbice à celebração de convênio estadual que tenha 

por fim a transferência de recursos para atividade de assistência social.  

2. Recurso ordinário provido. 

        II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; 

        III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da 

dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal. 

ACO 2099 AgR. 

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

FINANCEIRO. ART. 23, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RESTRIÇÕES PARA 

REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA 

DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. OCORRÊNCIA. PENDÊNCIAS ORIUNDAS DO 

PODER LEGISLATIVO, TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA. 

PRECEDENTES. ACO 1.612-AGR, REL. MIN. CELSO DE MELLO, PLENO, DJE DE 13/2/2015. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal uniformizou o entendimento no sentido de que o Estado só 

pode sofrer restrições nos cadastros de devedores da União por atos praticados pelo Executivo. Em 

consequência, atos do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e dos entes da 

Administração Pública indireta (como as autarquias e as empresas públicas) não podem gerar sanções 

da União contra o Estado, diante da ausência de ingerência direta do Executivo sobre eles. (ACO 1.612-

AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 13/2/2015).  
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2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

AC 2873 MC-AgR. 

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DE ENTE FEDERATIVO EM 

CADASTRO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES A 

AMPARAR AS ALEGAÇÕES DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS 

SANÇÕES. INCIDÊNCIA RESTRITA ÀS HIPÓTESES EM QUE PRATICADA A INFRAÇÃO POR 

ÓRGÃO OU ENTIDADE DOTADOS DE AUTONOMIA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DE PODERES (ARTIGO 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). MEDIDA 

LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

AC 2588 MC-REF. 

AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA - MEDIDA LIMINAR - RECUSA DE PRESTAÇÃO DE AVAL 

PELA UNIÃO FEDERAL E NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DO 

TESOURO NACIONAL - OBSTÁCULOS QUE IMPEDEM O ESTADO DA PARAÍBA DE CELEBRAR 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM ENTIDADES DE FOMENTO E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

INTERNACIONAIS - RESTRIÇÕES, QUE, EMANADAS DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O ESTADO 

DA PARAÍBA, POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO, PELO PODER EXECUTIVO LOCAL, DOS 

LIMITES DE DESPESAS COM PESSOAL (LC Nº 101/2000, ART. 23, § 3º) - A QUESTÃO DOS 

DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER 

PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO - 

POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELAS ENTIDADES ESTATAIS, EM SEU FAVOR, DA 

GARANTIA DO "DUE PROCESS OF LAW" - LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE 

COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HARMONIA E EQUILÍBRIO 

NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE O ESTADO-MEMBRO E A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL 

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE, NA 

ESPÉCIE, DE CONFLITO FEDERATIVO - PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NA ALEGAÇÃO 

DE TRANSGRESSÃO À GARANTIA DO "DUE PROCESS OF LAW" - MEDIDA CAUTELAR 

DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. - A Constituição da República confere, ao Supremo 

Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, "f"), atribuindo, a esta 

Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias, que, ao irromperem no seio do 

Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. 

Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela 

intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre 

as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 

102, I, "f", da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar 

os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da 

Federação. Doutrina. Precedentes. A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS 
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CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, 

TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. - A imposição de restrições 

de ordem jurídica, pelo Estado, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito 

estritamente administrativo, supõe, para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder 

Público, da garantia indisponível do "due process of law", assegurada, pela Constituição da República 

(art. 5º, LIV), à generalidade das pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito público, eis 

que o Estado, em tema de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade de 

maneira abusiva e arbitrária. Doutrina. Precedentes. LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA 

OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL. - A Constituição da República estabelece, em seu art. 5º, incisos LIV e 

LV, considerada a essencialidade da garantia constitucional da plenitude de defesa e do contraditório, 

que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo 

legal, notadamente naqueles casos em que se viabilize a possibilidade de imposição, a determinada 

pessoa ou entidade, seja ela pública ou privada, de medidas consubstanciadoras de limitação de 

direitos. - A jurisprudência dos Tribunais, especialmente a do Supremo Tribunal Federal, tem 

reafirmado o caráter fundamental do princípio da plenitude de defesa, nele reconhecendo uma 

insuprimível garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o 

exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa ou no 

âmbito político-administrativo, sob pena de nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestida, 

ou não, de caráter punitivo. Doutrina. Precedentes. 

        § 4o As restrições do § 3o aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal 

exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou 

órgão referidos no art. 20. 

Seção III 

Das Despesas com a Seguridade Social 

        Art. 24. Nenhum benefício 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. 

195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do art. 17. 

Decisão TCDF 2398/2007. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta, em parte, a instrução 

e o parecer do Ministério Público, decidiu: (...);  

II - autorizar, com fundamento no artigo 182, § 5º, do RI/TCDF, a audiência das autoridades 

qualificadas no § 47 do Relatório de Inspeção nº (....), tendo em vista a possibilidade de aplicação da 

multa prevista no art. 57, inciso II, da Lei Complementar nº 1/94, para que apresentem razões de 

justificativa pelas seguintes falhas:  

a) inexistência, nos Projetos de Lei n°s 2287, 2312, 2315, 2340, 2420, 2421, 2426 e 2435/2006, de 

comprovação de que as despesas criadas/aumentadas não afetariam as metas fiscais do exercício em 
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que se iniciariam e nos dois seguintes, com indicação da compensação para os efeitos financeiros 

futuros, demonstrando-se as premissas e a metodologia de cálculo utilizadas (artigo 17, § 2º, c/c o 

artigo 24 da LRF); 

III - alertar os Chefes do Poder Executivo, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e do Tribunal de 

Contas do Distrito Federal no sentido de que o projeto de lei deverá demonstrar o controle sobre o 

saldo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, deduzindo-se os 

montantes já comprometidos anteriormente; (...). 

Decisão TCDF 6771/2006. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto da Relatora, (...), decidiu: 

I - Autorizar, com fundamento no art. 182, § 5º, do RI/TCDF, a audiência das autoridades qualificadas 

no § 30 do Relatório de inspeção nº (...), tendo em vista a possibilidade de aplicação de multa prevista 

no art. 57, inciso II, da LC nº 01/94, para que, no prazo de 30 dias, apresentem razões de justificativa 

pelas seguintes falhas:  

a) ausência de estudo do impacto orçamentário-financeiro exigido pelo art. 16, I, c/c os arts. 17, § 1º, e 

24 da LRF, relativamente aos Projetos de lei nºs 1723, 1968, 1969, 2029, 2039, 2148, 2168, 2264 e 

2265/2005;  

b) descumprimento do requisito estabelecido no art. 17, 2º, c/c o art. 24 da LRF em todos os projetos 

de lei, à exceção do de nº 2027/05; (...);  

II - Alertar (...) no sentido de que o cumprimento do art. 169, § 1º, I da CF dar-se-á por meio da 

demonstração, no momento da apresentação do projeto de lei, de saldo orçamentário suficiente para 

custear as despesas a serem aumentadas, ou mediante concomitante abertura de crédito adicional, 

deduzindo-se da dotação autorizada os valores das despesas de pessoal já realizadas e a realizar; (...). 

Decisão TCDF 1633/2005. 

O Tribunal decidiu: (...);  

II- Com fundamento no artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e à vista dos princípios da 

prudência e da responsabilidade fiscal, alertar os Chefes do Poder Executivo e da Câmara Legislativa 

do Distrito Federal para a necessidade de ser verificado, previamente à adoção de medidas que 

impliquem criação ou aumento de despesa com pessoal, o atendimento das seguintes exigências: (...); 

e) estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois 

seguintes (art. 16, inc. I; 17, § 1º; e art. 24 da LRF); 

f) demonstração da origem dos recursos para seu custeio (art. 17, § 1º; e art. 24 da LRF);  

g) comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados previstas no 

anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 17, § 2º, e art. 24 da LRF);  

h) compensação dos efeitos financeiros, nos períodos seguintes, pelo aumento permanente de receita ou 

pela redução permanente de despesas (art. 17, § 2º, e art. 24 da LRF); (...). 
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ADI 2238 MC. 

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. Lei Complementar nº 101/2000. Não-conhecimento.  

(...).  

XVI - Art. 24: as exigências do art. 17 da LRF são constitucionais, daí não sofrer de nenhuma mácula 

o dispositivo que determina sejam atendidas essas exigências para a criação, majoração ou extensão 

de benefício ou serviço relativo à seguridade social.  

(...). 

        § 1o É dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento de despesa decorrente 

de: 

        I - concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na 

legislação pertinente; 

        II - expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados; 

        III - reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real. 

        § 2o O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e 

assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, 

e aos pensionistas. 

 

CAPÍTULO V 

DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 

        Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a 

entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, 

auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os 

destinados ao Sistema Único de Saúde. 

ACO 1724 AgR. 

Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de estado em cadastros 

federais. CAUC/SIAFI. Necessidade de prévia tomada de contas especial. Agravo não provido.  

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu o entendimento de que viola o postulado 

constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem 

a garantia do contraditório e da ampla defesa.  

2. Sem a conclusão de tomadas de contas especial, ou de outro procedimento específico instituído por 

lei, que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, fica 

inviabilizada a imposição de restrições para a transferência de recursos entre entes federados.  

3. Agravo não provido. 
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.463.921 - PR. 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONSÓRCIO PÚBLICO. CONTRATO DE REPASSE 

FIRMADO COM A UNIÃO. ART. 25 DA LC. N. 101/2000. INTERESSE DE AGIR. CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL E UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MUNICÍPIOS 

CONSORCIADOS. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES.  

1. Recurso especial em que se discute: a) interesse de agir da parte recorrida; b) legitimidade passiva 

ad causam da União e da Caixa Econômica Federal em processos que discutam transferências 

voluntárias e inscrição no CAUC; e c) possibilidade de um Consórcio Público (Consórcio 

Intermunicipal para o Desenvolvimento do Território do Vale do Rio das Cinzas – CIVARC) formalizar 

contrato de repasse com União, mesmo que alguns de seus municípios estejam inadimplentes no CAUC.  

2. Caso em que a Caixa Econômica Federal foi excluída do processo e determinado que eventuais 

pendências de municípios integrantes do referido consórcio não sejam consideradas na análise da 

viabilidade de formalização de convênio. Ressalvou-se que o efetivo repasse de verbas mediante a 

celebração de convênios constitui modalidade de transferência voluntária, devendo haver manifestação 

favorável da Administração Pública Federal.  

3. Inviável a análise de ausência de interesse de agir trazida no especial quando esta exige a 

interpretação de cláusulas contratuais ou a incursão no universo fático-probatório, ante ao óbice 

trazido pelas Súmulas 5 e 7 deste Superior Tribunal de Justiça.  

4. É vitável qualquer interpretação que afaste do ente transferidor, a União no caso, a legitimidade 

para responder a ações que discutam a transferência voluntária do art. 25 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Apesar de a Caixa, na qualidade de mandatária da União, proceder o exame da documentação 

referente à regularidade do ente federado, as verbas orçamentárias saem do patrimônio da União, 

sendo este diretamente vinculado ao objeto do litígio. Em um caso ou outro, poder-se-ia dizer que a 

Caixa Econômica Federal poderia integrar o polo passivo da ação juntamente com a União, mas, de 

forma alguma, poderia dizer-se que a Empresa Pública seria exclusivamente legitimada em tal tipo de 

ação. Não se observa, inclusive, litisconsórcio passivo necessário, ante a ausência de qualquer 

disposição legal ou natureza da relação jurídica que justifique sua obrigatória intervenção no processo 

(art. 47 do Código de Processo Civil).  

5. Segundo princípio da intranscendência das sanções, penalidades e restrições de ordem jurídica não 

podem superar a dimensão estritamente pessoal do infrator. O §1° do art. 1° da Lei n. 11.107/2005 

atribui personalidade jurídica própria aos consórcios públicos. Tais entes possuem autonomia 

administrativa, financeira e orçamentária, não havendo falar em exceção ao princípio da 

intranscendência no caso.  

6. A sentença de primeiro grau ressalvou que o efetivo repasse de verbas ao consórcio, mediante a 

celebração de convênios na modalidade de transferência voluntária, depende de manifestação favorável 

da Administração Pública Federal, não havendo falar em violação da independência dos poderes no 

caso em questão. 
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AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.457.430 - SE. 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO MOVIDA POR MUNICÍPIO QUE OBJETIVA A LIBERAÇÃO DE VERBA FEDERAL PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. INSCRIÇÃO NO SIAFI/CAUC. SITUAÇÃO QUE NÃO SE 

COADUNA COM O CONCEITO DE AÇÃO SOCIAL PREVISTO NO ART. 26 DA LEI 10.522/2002. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NESTA 

CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO 

A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  

1. A Lei Complementar 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, prevê em seu art. 25 a proibição de repasse de verbas para aqueles 

entes que se encontrem em situação irregular  

2. Por sua vez, o art. 26 da Lei 10.522/2002 dispõe que fica suspensa a restrição para transferência de 

recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de ações sociais ou 

ações em faixa de fronteira, em decorrência de inadimplementos objetos de registros no CADIN e no 

Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI.  

3. E não é outro o entendimento desta Corte Superior, segundo o qual a inscrição de Município junto 

ao SIAFI ou CAUC deve ter seus efeitos suspensos somente quando os repasses visarem execução de 

ações sociais ou em faixa de fronteira.  

4. Ressalte-se, entretanto, que a interpretação da expressão ações sociais não pode estender-se a ponto 

de abarcar situações que o legislador não previu. Seu conceito, para o fim da Lei 10.522/2002 (CADIN), 

deve decorrer de interpretação restritiva, teleológica e sistemática.  

5. In casu, trata-se de liberação de verbas federais para a execução de serviços de pavimentação de 

vias públicas (direito relacionado à infraestrutura urbana e aos serviços sociais previstos no art. 2º da 

Lei 10.257/2001 - Estatuto das Cidades), que não se enquadra no conceito de ação social previsto no 

art. 26 da Lei 10.522/2002.  

6. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE PROPRIÁ/SE a que se nega provimento. 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 642.667 - PR. 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DA APRESENTAÇÃO 

DE CERTIDÕES NEGATIVAS PARA LIBERAÇÃO DE VERBAS DECORRENTES DE CONVÊNIO 

FIRMADO ENTRE AS PARTES. REPASSE DE VERBAS PARA ÁREA DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS.  

1. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a sanção de suspensão de transferências voluntárias 

não se aplica quando os recursos destinam-se a aplicação nas áreas de saúde, educação e assistência 

social, hipótese configurada nos autos. (...).  

3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
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        § 1o São exigências para a realização de transferência voluntária, além das 

estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias: 

        I - existência de dotação específica; 

        II - (VETADO) 

        III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição; 

        IV - comprovação, por parte do beneficiário, de: 

        a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos 

devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos 

anteriormente dele recebidos; 

AC 1033 AgR-QO. 

CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC) - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 

(INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2005) - INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DE 

ENTIDADES ESTADUAIS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, POR EFEITO DE INADIMPLEMENTO 

OBRIGACIONAL EM QUE TERIAM ELAS INCIDIDO - CONSEQÜENTE IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-

MEMBRO, EM VIRTUDE DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR SEUS ENTES MENORES, DAS 

RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA, EM DECORRÊNCIA DA 

MERA VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA, A ELE, ENQUANTO ENTE POLÍTICO MAIOR, DAS 

EMPRESAS ESTATAIS INADIMPLENTES - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA GARANTIA 

CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA 

INCLUSÃO, NO CAUC, DE QUALQUER ENTE ESTATAL OU DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES A ELE 

VINCULADOS - PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NAS ALEGAÇÕES DE TRANSGRESSÃO À 

GARANTIA DO "DUE PROCESS OF LAW", DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA 

DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E DE DESRESPEITO AO POSTULADO DA RESERVA 

DE LEI FORMAL - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA 

PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO DE 

CONVÊNIO (CAUC) E ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS 

MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. - O postulado da intranscendência impede que sanções e 

restrições de ordem jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator. Em virtude desse 

princípio, as limitações jurídicas que derivam da inscrição, no CAUC, das autarquias, das empresas 

governamentais ou das entidades paraestatais não podem atingir os Estados-membros ou o Distrito 

Federal, projetando, sobre estes, consequências jurídicas desfavoráveis e gravosas, pois o 

inadimplemento obrigacional - por revelar-se unicamente imputável aos entes menores integrantes da 

administração descentralizada - só a estes pode afetar. - Os Estados-membros e o Distrito Federal, em 

consequência, não podem sofrer limitações em sua esfera jurídica motivadas pelo só fato de se acharem 

administrativamente vinculadas, a eles, as autarquias, as entidades paraestatais, as sociedades sujeitas 

a seu poder de controle e as empresas governamentais alegadamente inadimplentes e que, por tal 

motivo, hajam sido incluídas em cadastros federais (CAUC, SIAFI, CADIN, v.g.). LIMITAÇÃO DE 
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DIREITOS E NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA 

CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. - A imposição estatal de restrições de ordem 

jurídica, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo 

(como sucede com a inclusão de supostos devedores em cadastros públicos de inadimplentes), supõe, 

para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia indisponível 

do "due process of law", assegurada, pela Constituição da República (art. 5º, LIV), à generalidade das 

pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito público, eis que o Estado, em tema de 

limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva e arbitrária. 

Doutrina. Precedentes. A RESERVA DE LEI EM SENTIDO FORMAL QUALIFICA-SE COMO 

INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DE DIREITOS E 

GARANTIAS FUNDAMENTAIS. - O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação 

constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não se reveste de 

suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum ato 

regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio 

constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal. - O abuso de 

poder regulamentar, especialmente nos casos em que o Estado atua "contra legem" ou "praeter legem", 

não só expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, mas viabiliza, até mesmo, tal a gravidade 

desse comportamento governamental, o exercício, pelo Congresso Nacional, da competência 

extraordinária que lhe confere o art. 49, inciso V, da Constituição da República e que lhe permite 

"sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar (...)". Doutrina. 

Precedentes (RE 318.873-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Plausibilidade jurídica da 

impugnação à validade constitucional da Instrução Normativa STN nº 01/2005. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.407.866 - PR. 

ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. LIBERAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS PARA ATENDIMENTO DAS 

CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL. 

APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. REQUISITO 

DISPENSÁVEL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 25, §§ 1º E 3º, DA LC 101/2000.  

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo Município de Colombo, no qual 

objetiva o recebimento de verbas públicas da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, 

decorrentes de convênio firmado com o Estado do Paraná, que tem por objeto a execução de atividades 

inerentes ao atendimento das crianças e dos adolescentes em situação de risco pessoal e social, 

independentemente da apresentação de certidões negativas ao Tribunal de Contas. (...).  

4. Pela leitura do § 1º do art. 25 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 

conclui-se que é lícita a exigência de certidões que comprovem a regularidade do ente beneficiado com 

o repasse da transferência voluntária, entre as quais a pontualidade no pagamento de tributos, 

empréstimos e financiamentos, bem como em relação à prestação de contas de recursos derivados de 

convênios anteriores. Ocorre que a própria norma em seu § 3º estabelece que não serão aplicadas as 

sanções de suspensão das transferências voluntárias nas hipóteses em que os recursos transferidos 
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destinam-se a aplicação nas áreas de saúde, educação e assistência social, hipótese configurada nos 

autos, em que o convênio firmado com o Estado do Paraná tem por objeto a execução de atividades 

inerentes ao atendimento das crianças dos adolescentes em situação de risco pessoal e social.  

5. Apesar do texto normativo fazer referência a sanção de suspensão de transferência voluntária, as 

exigências previstas no artigo 25, § 1º, da LRF não se aplicam às transferências voluntárias destinadas 

a ações nas áreas de educação, saúde e assistência social. Dessa forma, a cláusula do referido convênio 

que condiciona a liberação financeira à apresentação de Certidão Negativa do Tribunal de Contas deve 

ser considerada abusiva e ilegal. Precedentes.  

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 14.651 - DF. 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO NO SIAFI, SUBSISTEMA CAUC - 

CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE ESTADO DA 

FAZENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O Subsistema CAUC - 

Cadastro Único de Convênios é um mero cadastro informatizado onde são registradas as mais variadas 

pendências verificadas por diversos órgãos de origem. Sendo assim, o conteúdo das informações é de 

responsabilidade do órgão que as envia e não do órgão que administra o sistema informatizado.  

2. As únicas hipóteses de exceção ocorrem quando a inscrição se dá pelos códigos 208 (exigência 

constante do art. 25, IV, "a", da Lei de Responsabilidade Fiscal) e 501 (exigência constante do art. 51, 

da Lei de Responsabilidade Fiscal), onde o órgão que envia as informações coincide com o órgão que 

administra o sistema informatizado, qual seja, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN. (...). 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.086.985 - RS. 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 25, §§ 1º e 3º, DA LEI 

COMPLEMENTAR 101/00 AO FUNDAMENTO DE QUE O ACÓRDÃO LHE TERIA DADO 

INTERPRETAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA, A PONTO DE CERCEAR O DIREITO DO ESTADO-

MEMBRO DE INCLUIR O NOME DE MUNICÍPIO NO CADIN/RS. DISPOSITIVO APONTADO NÃO 

TRATA DA QUAESTIO JURIS. TEMA JÁ SUSCITADO PERANTE A PRIMEIRA SEÇÃO. APLICAÇÃO 

DA LEI 10.522/02.  

1. Recurso especial em que o Estado-membro suscita violação ao art. 25, §§ 1º e 3º, da Lei 

Complementar 101/00, além de divergência sobre a mesma quaestio juris, qual seja, possibilidade de 

inscrição do nome de município no Cadin/RS, pois a Corte de origem o excluiu do referido cadastro, o 

que teria extrapolado seus limites dos dispositivos legais mencionados, uma vez que a dívida seria 

líquida e certa.  

2. A previsão de inclusão ou não do nome dos inadimplentes no Cadin ou no Siafi não consta dos 

dispositivos apontados como violados, motivo pelo qual a afirmação de que a interpretação dada pelo 

acórdão recorrido ao art. 25, §§ 1º e 3º, da Lei Complementar 101/00, teria desbordado da legalidade 

e atingido o direito do Estado em inscrever o município devedor nos cadastros de informação é 

manifestamente improcedente.  
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3. Por outro lado, faz-se oportuno ressaltar que a Primeira Seção desta Corte Superior ao se pronunciar 

sobre o tema entendeu que, quando se tratar de verbas federais que tenham por destino ações sociais 

ou ações em faixa de fronteira, não é devida a inscrição de Município no rol de inadimplentes 

(Cadin/Siafi), contudo, nos termos da Lei 10.522/02.  

4. Recurso especial não provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.046.138 - PI. 

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – INSCRIÇÃO NO SIAFI E NO 

CADIN – LIBERAÇÃO DE VERBAS DE CONVÊNIO – SUSPENSÃO – LEI N. 10.522/2002 – 

VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA.  

1. O Município inadimplente, inscrito como tal no SIAFI e no CADIN, sofre restrições quanto à 

liberação de verbas públicas oriundas de convênio.  

2. Esta Corte, aplicando a legislação posterior à MP 2.176, ou seja, a Lei 10.522/02, entende ilegal a 

imposição de restrições para a liberação de verbas ou para a concretização de transações, pelo fato de 

estar o ente estatal inadimplente, inscrito como tal no SIAFI e no CADIN (precedentes MS 8.440/DF e 

MS 8.117/DF).  

3. Em nosso sistema processual, o juiz não está adstrito aos fundamentos legais apontados pelas partes. 

Exige-se apenas que a Decisão seja fundamentada, aplicando o magistrado, ao caso concreto, a 

legislação por ele considerada pertinente. Caso em que o Tribunal de origem bem fundamentou sem 

entendimento, afastando, ainda que implicitamente, as teses do recurso especial.  

4. Recurso especial a que se nega provimento. 

RECURSO ESPECIAL Nº 580.946 - SC. 

ADMINISTRATIVO – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA: 

EXIGÊNCIAS – INADIMPLEMENTO DE GESTÃO ANTERIOR.  

1. A transferência voluntária, que se caracteriza pelo repasse, a cargo da CEF, das verbas provenientes 

da União impõe, dentre as inúmeras exigências, estar a municipalidade em dia com as suas obrigações.  

2. Inadimplência da gestão administrativa antecedente, com acúmulo dos RESTOS A PAGAR, pelo qual 

não pode ser penalizada a nova administração, comprovadamente eficiente no conserto.  

3. Recurso especial improvido. 

        b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.027.728 - ES. 

ADMINISTRATIVO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. 

REQUISITOS. REPASSE MÍNIMO. GESTÃO PRETÉRITA.  

1. O art. 25, § 1º, IV, da LC nº 101/2000 não ampara a recusa do Estado em transferir verbas públicas 

a determinado Município cuja administração passada descumpriu o limite constitucional mínimo de 

aplicação nas áreas de educação e saúde, uma vez que as irregularidades cometidas pelos governantes 

anteriores não podem causar gravames à nova gestão que buscou efetivamente reverter a situação ilegal 
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e punir os responsáveis, inclusive com o oferecimento de notitia criminis ao Ministério Público 

Estadual.  

2. Precedente desta Turma: REsp 580.946/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, publicado em 15.03.04.  

3. Recurso especial não provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 671.320 - CE. 

ADMINISTRATIVO – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA: 

EXIGÊNCIAS – INADIMPLEMENTO DE GESTÃO ANTERIOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF 

– SÚMULA 284/STF. (...) 

2.. A transferência voluntária, que se caracteriza pelo repasse, a cargo da CEF, das verbas provenientes 

da União impõe, dentre as inúmeras exigências, estar a municipalidade em dia com as suas obrigações.  

3. Descumprimento da exigência consistente na apresentação do balanço geral do exercício anterior.  

4. A nova administração, que tomou todas as providências cabíveis para a regularização da situação, 

não pode ser penalizada. Precedente da Segunda Turma no REsp 580.946/SC.  

5. Recurso especial improvido. 

        c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, 

inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com 

pessoal; 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.087.465 - SC. 

ADMINISTRATIVO – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – NÃO-ALIMENTAÇÃO DO CAUC 

PELA RECORRIDA – BLOQUEIO DE REPASSE DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS – 

INADIMPLÊNCIA OCASIONADA POR MÁ GESTÃO DE PREFEITO ANTERIOR – PROVIDÊNCIAS 

ADOTADAS PELO GESTOR ATUAL.  

1. A transferência voluntária, que se caracteriza pelo repasse, a cargo da CEF, das verbas provenientes 

da União impõe, dentre as inúmeras exigências, estar a municipalidade em dia com as suas obrigações.  

2. Descumprimento da exigência consistente na declaração de atendimento dos limites definidos pelo 

art. 25, § 1º, IV, alínea "c", da Lei Complementar n. 101/2000.  

3. A nova administração, que tomou todas as providências cabíveis para a regularização da situação, 

não pode ser penalizada. Agravo regimental improvido. 

        d) previsão orçamentária de contrapartida. 

        § 2o É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 11.031 - DF. 

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VERBAS DE CONVÊNIO – 

SUSPENSÃO.  

1. Esta Corte, aplicando a legislação posterior à MP 2.176, ou seja, a Lei 10.522/2002, entende ilegal 

a imposição de restrições para a liberação de verbas ou para a concretização de transações, pelo fato 
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de estar o ente estatal inadimplente, inscrito como tal no Cadin ou no Siafi (precedentes MS 8.440/DF 

e MS 8.117/DF).  

2. Na hipótese dos autos, a liberação das verbas do convênio foi ordenada, porque houve mudança de 

destinação dos recursos aplicados em outras obras que não as do convênio.  

3. Legitimidade do proceder governamental à vista do disposto no art. 25, § 2º, da LC 101/2000, Lei de 

Responsabilidade Fiscal.  

4. Mandado de Segurança denegado. 

        § 3o Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias 

constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, 

saúde e assistência social. 

AC 2996 AgR. 

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO PARA QUE A UNIÃO SE ABSTENHA DE 

INCLUIR O NOME DO ESTADO DO PIAUÍ NO CADIN. PEDIDO DE NATUREZA SATISFATIVA. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ PELO 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILICITUDE DA HIPOTÉTICA CONDUTA DA UNIÃO NÃO 

DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA IMINÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO ESTADO PERANTE O CADIN. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...).  

2. In casu, o Estado autor não conseguiu demonstrar a existência de um risco fundado de que o nome 

do Estado seria inserido no CADIN, tampouco foi comprovada a injustiça de eventual negativação que 

pudesse ocorrer.  

3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.547.543 - CE. 

PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE. CEF E MUNICÍPIO. 

INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS TERMOS DO CONVÊNIOS. AÇÃO SOCIAL. DEFINIÇÃO. 

INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 26 DA LEI 10.522/2002.  

1. Recurso especial em que se discute proposta de contrato de repasse entre a Caixa Econômica Federal 

e o município para a construção de quadra poliesportiva.  

2. Hipótese em que o Tribunal de origem declarou que não se encontra configurado o direito de ação 

social expresso na Constituição Federal.  

3. "A interpretação da expressão "ações sociais" não pode ser ampla ao ponto de incluir hipóteses não 

apontadas pelo legislador, haja vista que, se assim procedesse qualquer atuação governamental em 

favor da coletividade seria possível de enquadramento nesse conceito ". 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.610 - PR. 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVÊNIO. 

LIBERAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO PELO 
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TRIBUNAL DE CONTAS. REQUISITO DISPENSÁVEL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LC 

101/2000. PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.  

1. Na hipótese examinada, o Município (...) impetrou mandado de segurança preventivo no qual objetiva 

o recebimento de verbas públicas decorrentes de convênio firmado com o Estado (...), que tem por objeto 

o auxílio financeiro ao ente público para oferecer condições à prestação de serviços de transporte 

escolar aos alunos da rede de ensino público estadual residentes na área rural do município, 

independentemente da apresentação de certidão negativa ao Tribunal de Contas, a qual estaria prevista 

no referido convênio.  

2. A interpretação do art. 25 da LC 101/2000, especialmente do § 1º, incisos e alíneas, permite afirmar 

que é lícita a exigência de certidões que comprovem a regularidade do ente beneficiado com o repasse 

da transferência voluntária, entre as quais a pontualidade no pagamento de tributos, empréstimos e 

financiamentos, bem como em relação à prestação de contas de recursos derivados de convênios 

anteriores. Entretanto, a própria norma excepciona no § 3º as sanções de suspensão das transferências 

voluntárias relacionadas a ações de educação, saúde e assistência social, hipótese configurada nos 

autos.  

3. "A certidão emitida pelo Tribunal de Contas em favor do município não é requisito para a liberação 

de recursos financeiros relativos a convênio celebrado entre a municipalidade e o Estado com o objetivo 

de auxiliar financeiramente a manutenção e o desenvolvimento do ensino fundamental público. 

Inteligência do art. 25, § 3º, da LC n. 101/2000" (excerto da ementa do RMS 20.044/PR, 2ª Turma, Rel. 

Min. João Otávio de Noronha, DJ de 10.10.2005).  

4. Provimento do recurso ordinário. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.751 - PR. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. 

CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LIBERAÇÃO DE 

REPASSE FINANCEIRO. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. APRESENTAÇÃO DE 

CERTIDÃO NEGATIVA DO TRIBUNAL DO CONTAS ESTADUAL. ART. 25, § 3º, DA LC N. 101/2000. 

DESNECESSIDADE.  

1. A liberação de recursos relativos a Convênio de Cooperação Financeira, celebrado entre a 

municipalidade e a Secretaria de Educação, para a prestação de serviço de transporte escolar aos 

alunos da rede de ensino público estadual, residentes na área rural, não pode ser obstada pela não 

apresentação de Certidão Negativa do Tribunal de Contas Estadual.  

2. In casu, a exegese do art. 25, § 3º, da Lei Complementar Federal n. 101/00, deve ser realizada cum 

granu salis, máxime porque a prestação de ensino fundamental constitui obrigação prioritária dos 

Municípios, à luz dos art. 208, I; e art. 211, §2º, da Constituição Federal, cujo não oferecimento pela 

administração ou sua oferta irregular, enseja, inclusive, a responsabilização da autoridade competente.  

3. É cediço na Corte que "A certidão emitida pelo Tribunal de Contas em favor do município não é 

requisito para a liberação de recursos financeiros relativos a convênio celebrado entre a 
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municipalidade e o Estado com o objetivo de auxiliar financeiramente a manutenção e o 

desenvolvimento do ensino fundamental público. Inteligência do art. 25, § 3º, da LC n. 101/2000. " 

(RMS 20.044/PR, DJ de 10.10.2005)  

4. Recurso Ordinário provido. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 20.044 - PR. 

ADMINISTRAÇÃO. CONVÊNIO. LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

CERTIDÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. LC N. 101/2000.  

1. A certidão emitida pelo Tribunal de Contas em favor do município não é requisito para a liberação 

de recursos financeiros relativos a convênio celebrado entre a municipalidade e o Estado com o objetivo 

de auxiliar financeiramente a manutenção e o desenvolvimento do ensino fundamental público. 

Inteligência do art. 25, § 3º, da LC n. 101/2000.  

2. Recurso ordinário provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.215.469 - DF. 

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO-OCORRÊNCIA. 

INSCRIÇÃO. NOME DO MUNICÍPIO. SIAFI/CADIN. POSSIBILIDADE. (...).  

3. O nome do Município deve ser inscrito nos cadastros de inadimplentes da União, toda vez que 

descumprir as normas de controle e fiscalização, no que tange ao repasse e à aplicação de verbas 

federais, sendo que tal inscrição somente não surtirá seus efeitos restritivos em relação a transferências 

voluntárias afetas a ações de saúde, educação, assistência social e em faixa de fronteira, nos termos 

dos artigos. 25, § 3º, da Lei Complementar n.º 101/2001 e 26 da Lei n.º 10.522/2002.  

4. Assim, o que se veda é a restrição no repasse de verbas federais, motivada pela inscrição do ente 

federativo no SIAFI/CADIN, quando os valores forem destinados a ações de saúde, educação, 

assistência social e em faixa de fronteira, sem prejuízo da efetiva inclusão da unidade federativa no rol 

de inadimplentes, sob pena de se alimentar inarredável círculo vicioso entre as sucessivas 

administrações locais, à vista da possibilidade irrestrita de transferência de valores, sem a correlata 

prestação de contas.  

5. Recurso especial provido em parte. 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8.637 - DF. 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O ESTADO 

DO MATO GROSSO DO SUL E O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. COOPERAÇÃO 

MÚTUA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES INERENTES À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.  

1. Embora a Lei nº 10.522/02 e a Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) sejam 

posteriores à celebração do convênio, incidem na hipótese, tendo em vista que o ato, embora iniciado 

sob a legislação revogada, completou-se quando já se achavam em vigor as normas desses diplomas.  

2. É vedada a retenção de recursos nas hipóteses de execução de projetos que visam a melhoria social.  

3. Segurança concedida. 
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CAPÍTULO VI 

DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O SETOR PRIVADO 

        Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de 

pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, 

atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no 

orçamento ou em seus créditos adicionais. 

Decisão TCDF 50/2008. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu:  

I. (...) esclarecer (...) que:  

a) é lícita a transferência ou repasse de recursos financeiros à CODEPLAN, como empresa estatal 

dependente, por parte da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, para os fins 

preconizados no art. 2º, inciso III, da Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), desde 

que destinados diretamente àquela Companhia na Lei Orçamentária Anual;  

b) se, no entanto, a transferência ou repasse tiver por finalidade a cobertura de déficit da empresa, há 

que se observar as exigências do art. 26 da mesma Lei de Responsabilidade Fiscal, a saber: autorização 

em lei específica, além de previsão na LDO e na LOA; (...). 

Decisão TCDF 2822/2007. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta, em parte, a instrução, 

decidiu: (...);  

II - considerar que o Decreto nº 26.555/06, ao permitir a concessão de novas subvenções sociais e 

auxílios financeiros a entidades privadas que não tenham atualizadas e devidamente aprovadas as 

prestações de contas de recursos anteriormente recebidos do Distrito Federal, não guarda 

compatibilidade com o disposto no art. 17 da Lei nº 4.320/1964 (Norma Geral de Direito Financeiro), 

no art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e no art. 15 da Lei nº 

3.904/2006 (Lei de Diretrizes Orçamentárias do DF para o exercício financeiro de 2007); (...). 

Decisão TCDF 4489/2006. 

O Tribunal, (...), decidiu firmar o entendimento de que somente são aplicados às empresas controladas 

não dependentes de recursos financeiros do Tesouro local, considerada a dependência definida na 

forma das Resoluções Senado Federal nºs 40/2001 e 43/2001, os princípios gerais da Lei Complementar 

nº 101/2000, como planejamento, transparência, controle e responsabilização, bem assim os seguintes 

dispositivos da mencionada lei: art. 26; art. 32, "caput"; art. 35, "caput" e § 1º; art. 36; art. 37, "caput" 

e inciso II; art. 40, §§ 6º, 7º e 8º; art. 43, "caput" e § 2º, I e art. 47. 

Decisão TCDF 4291/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta, em parte, a instrução, decidiu: (...);  

IV- Alertar (...) que:  

e-DOC 4A4F9ECA-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4A4F9ECA

http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/jurisprudencia
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=B3C107F8
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=11A3917D
http://www.tc.df.gov.br/sinj/BaixarArquivoNorma.aspx?id_norma=48176
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320.htm
http://www.tc.df.gov.br/sinj/BaixarArquivoNorma.aspx?id_norma=54671
http://www.tc.df.gov.br/sinj/BaixarArquivoNorma.aspx?id_norma=54671
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=C6F7BC36
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=221525
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=221548
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=89A7F986
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A4F9ECA


 
 

 

 

Venda proibida. Obra disponível também em http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/jurisprudencia    
 

P
á

g
in

a
   

 1
1

7
 

a) em relação ao financiamento de atividades desportivas, que a concessão de recursos ao desporto 

profissional de alto rendimento somente é possível se amparada em lei específica, observados os arts. 

256 da LODF e 26 da Lei Complementar nº 101/2000-LRF, observando que o emprego da subvenção 

restringe-se a atletas com potencial de projeção, formados ou em formação pelo ente desportivo, bem 

como que tais recursos não podem ser destinados à aquisição de passes de atletas amadores ou 

profissionais;  

b) todas as despesas devem ser comprovadas mediante recibos que retratem fielmente a natureza, o 

modo e o dia do pagamento, bem como indiquem precisamente o recebedor do preço, exigindo-se nota 

fiscal quando se tratar de pessoa jurídica comerciante ou prestadora de serviços; (...). 

RECURSO ESPECIAL Nº 677.159 - PE. 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PREFEITO. DECRETO-LEI Nº 201/67. LEI 

COMPLEMENTAR Nº 101/2000. DENÚNCIA. RECEBIMENTO.  

Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao presente caso porque não se pode ter como 

insignificante o desvio de bens públicos levado a cabo por Prefeito Municipal, que, no exercício de suas 

funções, deve obediência aos mandamentos legais e constitucionais, notadamente ao princípio da 

moralidade pública. A realização pelo Prefeito de despesas com doações a pessoas físicas sem, contudo, 

lei específica que autorizasse tal ato contraria o disposto no art. 26 da LC 101/2000 e constitui, em tese, 

crime de responsabilidade. Recurso provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 617.491 - PE. 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PREFEITO. DECRETO-LEI Nº 201/67. LEI 

COMPLEMENTAR Nº 101/2000. DENÚNCIA. RECEBIMENTO.  

Constitui, em tese, crime, a realização pelo Prefeito de despesas com doações a pessoas físicas, sem, 

contudo, lei específica que autorizasse tal ato, o que contraria o disposto no art. 26 da LC 101/2000. 

Recurso provido. 

        § 1o O disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações 

públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as 

instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. 

        § 2o Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e 

refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a 

concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital. 

        Art. 27. Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou jurídica que 

não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas 

congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. 

        Parágrafo único. Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e 

composições de dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de 
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empréstimos ou financiamentos em desacordo com o caput, sendo o subsídio correspondente 

consignado na lei orçamentária. 

        Art. 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, 

inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, 

ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para 

mudança de controle acionário. 

        § 1o A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos, e outros 

mecanismos, constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei. 

        § 2o O disposto no caput não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às 

instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a 

trezentos e sessenta dias. 

       CAPÍTULO VII 

DA DÍVIDA E DO ENDIVIDAMENTO 

Seção I 

Definições Básicas 

        Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições: 

        I - dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das 

obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, 

convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo 

superior a doze meses; 

        II - dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, 

inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios; 

        III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura 

de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado 

de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras 

operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros; 

        IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou 

contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada; 

        V - refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do principal 

acrescido da atualização monetária. 

        § 1o Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de 

dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos arts. 15 e 

16. 
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Inq 2591. 

Penal. Processo penal. Crime contra as finanças públicas. Crime de responsabilidade de prefeito. 

Programa RELUZ. Atipicidade da conduta. Precedentes da Corte.  

(...).  

2. A Lei nº 11.131/05 alterou a Medida Provisória nº 2.185-31 para admitir que as operações de crédito 

relativas ao Programa RELUZ não se submetam aos limites ordinários de refinanciamento das dívidas 

dos municípios.  

3. A disposição legal está a indicar que referidas operações são autorizadas por lei, afastando-se, assim, 

o elemento normativo do tipo "sem autorização legislativa" mencionado no caput do artigo 359 do 

Código Penal.  

4. A previsão contida na Lei nº 11.131/05 autoriza descaracterizar qualquer violação em torno dos 

incisos VIII, XVII e XX do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

5. Inquérito arquivado. 

ADI 2238 MC. 

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. Lei Complementar nº 101/2000. Não-conhecimento.  

(...).  

IX - Arts. 9º, § 5º, 26, § 1º, 29, § 2º e 39, caput, incisos e parágrafos: o Banco Central do Brasil age, 

nos casos, como executor da política econômica, e não como órgão central do Sistema Financeiro 

Nacional.  

(...).  

XVII - Art. 29, inciso I: não se demonstrou qual o dispositivo da Constituição que resultou malferido. 

(...). 

        § 2o Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos 

de responsabilidade do Banco Central do Brasil. 

        § 3o Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo 

inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento. 

        § 4o O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de 

cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações 

de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de 

atualização monetária. 
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Seção II 

Dos Limites da Dívida Pública e das Operações de Crédito 

       Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Complementar, o 

Presidente da República submeterá ao: 

        I - Senado Federal: proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da 

União, Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso VI do art. 52 da 

Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do mesmo 

artigo; 

ADI 2238 MC. 

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. Lei Complementar nº 101/2000. Não-conhecimento. (...).  

II - Ação prejudicada quanto ao inciso I do art. 30 da LC nº 101/00, dado que já expirado o prazo da 

norma de caráter temporário. Lei Complementar nº 101/2000. Vício formal. Inexistência. (...). 

        II - Congresso Nacional: projeto de lei que estabeleça limites para o montante da dívida 

mobiliária federal a que se refere o inciso XIV do art. 48 da Constituição, acompanhado da 

demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União, 

atendido o disposto no inciso I do § 1o deste artigo. 

        § 1o As propostas referidas nos incisos I e II do caput e suas alterações conterão: 

        I - demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas 

estabelecidas nesta Lei Complementar e com os objetivos da política fiscal; 

        II - estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas de 

governo; 

        III - razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo; 

        IV - metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. 

        § 2o As propostas mencionadas nos incisos I e II do caput também poderão ser 

apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua 

apuração. 

        § 3o Os limites de que tratam os incisos I e II do caput serão fixados em percentual da 

receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes 

da Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos. 

        § 4o Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida 

consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre. 
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        § 5o No prazo previsto no art. 5o, o Presidente da República enviará ao Senado Federal 

ou ao Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites 

e condições previstos nos incisos I e II do caput. 

        § 6o Sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata este artigo, em 

razão de instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o 

Presidente da República poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional 

solicitação de revisão dos limites. 

        § 7o Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que 

houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites. 

Seção III 

Da Recondução da Dívida aos Limites 

        Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite 

ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três 

subseqüentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no 

primeiro. 

        § 1o Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido: 

        I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por 

antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida 

mobiliária; 

        II - obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, 

entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9o. 

        § 2o Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o 

ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. 

        § 3o As restrições do § 1o aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o 

limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo. 

        § 4o O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que tenham 

ultrapassado os limites das dívidas consolidada e mobiliária. 

        § 5o As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites 

da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas. 
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Seção IV 

Das Operações de Crédito 

Subseção I 

Da Contratação 

        Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições 

relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das 

empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. 

Decisão TCDF 4489/2006. 

O Tribunal, (...), decidiu firmar o entendimento de que somente são aplicados às empresas controladas 

não dependentes de recursos financeiros do Tesouro local, considerada a dependência definida na 

forma das Resoluções Senado Federal nºs 40/2001 e 43/2001, os princípios gerais da Lei Complementar 

nº 101/2000, como planejamento, transparência, controle e responsabilização, bem assim os seguintes 

dispositivos da mencionada lei: art. 26; art. 32, "caput"; art. 35, "caput" e § 1º; art. 36; art. 37, "caput" 

e inciso II; art. 40, §§ 6º, 7º e 8º; art. 43, "caput" e § 2º, I e art. 47. 

        § 1o O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus 

órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e 

social da operação e o atendimento das seguintes condições: 

        I - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei 

orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica; 

        II - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da 

operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita; 

        III - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal; 

        IV - autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito 

externo; 

        V - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição; 

        VI - observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei Complementar. 

        § 2o As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas, no texto da lei 

orçamentária ou de créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às 

suas especificidades. 

        § 3o Para fins do disposto no inciso V do § 1o, considerar-se-á, em cada exercício 

financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas 

de capital executadas, observado o seguinte: 

        I - não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de 

empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo 
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por base tributo de competência do ente da Federação, se resultar a diminuição, direta ou 

indireta, do ônus deste; 

        II - se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso I for concedido por 

instituição financeira controlada pelo ente da Federação, o valor da operação será deduzido 

das despesas de capital; 

        III - (VETADO) 

        § 4o Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do 

Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das 

dívidas públicas interna e externa, garantido o acesso público às informações, que incluirão: 

        I - encargos e condições de contratação; 

        II - saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada e mobiliária, operações 

de crédito e concessão de garantias. 

        § 5o Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na 

compensação automática de débitos e créditos. 

        Art. 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação, 

exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a 

operação atende às condições e limites estabelecidos. 

        § 1o A operação realizada com infração do disposto nesta Lei Complementar será 

considerada nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, 

vedados o pagamento de juros e demais encargos financeiros. 

        § 2o Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será 

consignada reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte. 

        § 3o Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituída a reserva, 

aplicam-se as sanções previstas nos incisos do § 3o do art. 23. 

        § 4o Também se constituirá reserva, no montante equivalente ao excesso, se não 

atendido o disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, consideradas as disposições do 

§ 3o do art. 32. 

Subseção II 

Das Vedações 

        Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de dois 

anos após a publicação desta Lei Complementar. 

        Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, 

diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, 

e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, 

refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. 
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Decisão TCDF 4489/2006. 

O Tribunal, (...), decidiu firmar o entendimento de que somente são aplicados às empresas controladas 

não dependentes de recursos financeiros do Tesouro local, considerada a dependência definida na 

forma das Resoluções Senado Federal nºs 40/2001 e 43/2001, os princípios gerais da Lei Complementar 

nº 101/2000, como planejamento, transparência, controle e responsabilização, bem assim os seguintes 

dispositivos da mencionada lei: art. 26; art. 32, "caput"; art. 35, "caput" e § 1º; art. 36; art. 37, "caput" 

e inciso II; art. 40, §§ 6º, 7º e 8º; art. 43, "caput" e § 2º, I e art. 47. 

ADI 2250 MC. 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. ARTS. 35 E 51 DA LEI 

COMPLEMENTAR N.º 101/2000. OPERAÇÕES DE CRÉDITO ENTRE ENTES FEDERADOS, POR 

MEIO DE FUNDOS. CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS 

MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. O 

art. 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao disciplinar as operações de crédito efetuadas por fundos, 

está em consonância com o inciso II do § 9.º do art. 165 da Constituição Federal, não atentando, assim, 

contra a federação. Já a sanção imposta aos entes federados que não fornecerem dados para a 

consolidação de que trata o art. 51 da LC 101/2000 igualmente não implica ofensa ao princípio 

federativo, uma vez que as operações de crédito são englobadas pela mencionada regra constitucional 

e que o texto impugnado faz referência tão-somente às transferências voluntárias. Medida cautelar 

indeferida. 

        § 1o Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição 

financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração 

indireta, que não se destinem a: 

        I - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes; 

        II - refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. 

        § 2o O disposto no caput não impede Estados e Municípios de comprar títulos da dívida 

da União como aplicação de suas disponibilidades. 

        Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente 

da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. 

Decisão TCDF 4489/2006. 

O Tribunal, (...), decidiu firmar o entendimento de que somente são aplicados às empresas controladas 

não dependentes de recursos financeiros do Tesouro local, considerada a dependência definida na 

forma das Resoluções Senado Federal nºs 40/2001 e 43/2001, os princípios gerais da Lei Complementar 

nº 101/2000, como planejamento, transparência, controle e responsabilização, bem assim os seguintes 

dispositivos da mencionada lei: art. 26; art. 32, "caput"; art. 35, "caput" e § 1º; art. 36; art. 37, "caput" 

e inciso II; art. 40, §§ 6º, 7º e 8º; art. 43, "caput" e § 2º, I e art. 47. 
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        Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de 

adquirir, no mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou 

títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios. 

        Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados: 

        I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo 

fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7o do art. 150 da 

Constituição; 

        II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, 

direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e 

dividendos, na forma da legislação; 

        III - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, 

com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título 

de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes; 

        IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para 

pagamento a posteriori de bens e serviços. 

Decisão 3144/2010. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) IV - tendo em conta o juízo 

de razoabilidade, no que concerne à realização de despesas em valores superiores aos respectivos 

créditos orçamentários autorizados em 2009, conforme constatações na auditoria realizada no âmbito 

do Processo nº 3301/09, relevar o descumprimento do art. 37, IV, da LC nº 101/00 (LRF), para fins do 

disposto no art. 21, IV, "a", da Resolução/Senado nº 43/01, posto que o fato foi verificado em apenas 

duas unidades orçamentárias e que o valor apurado pode ser considerado de materialidade irrelevante, 

em face do universo da despesa objeto da auditoria referida; (...). 

Decisão TCDF 397/2007. 

O Tribunal, pelo voto de desempate do Senhor Presidente, proferido com base no art. 84, VI, do 

RI/TCDF, que acompanhou o voto do Relator, decidiu: (...);  

II - Autorizar a emissão da certidão, (...), flexibilizando a certificação do cumprimento do art. 37, inciso 

IV, da Lei Complementar nº 101/2000, relativamente ao exercício de 2005, de sorte a não penalizar a 

Administração que se inicia, o que indiretamente estaria a punir a população do Distrito Federal; (...). 

IV - Recomendar ao titular do Poder Executivo do Distrito Federal que adote as medidas necessárias 

no sentido de evitar a repetição, no futuro, dessas práticas contrárias à gestão fiscal responsável; (...). 

Decisão 393/2007. 

O Tribunal, pelo voto de desempate do Senhor Presidente, proferido com base no art. 84, VI, do 

RI/TCDF, que acompanhou o voto do Relator, decidiu: (...) II - autorizar a emissão da certidão, 

conforme minuta anexada à fl. 09, flexibilizando a certificação do cumprimento do art. 37, inciso IV, da 
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Lei Complementar nº 101/2000, relativamente ao exercício de 2005, de sorte a não penalizar a 

Administração que se inicia, o que indiretamente estaria a punir a população do Distrito Federal; (...). 

Decisão TCDF 5029/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...);  

II) alertar o Poder Executivo de que: (...); 

c) a assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento "a 

posteriori" de bens e serviços contraria o art. 37 da LRF, impedindo o ente federativo de contratar 

operações de crédito (Resolução SF nº 43/01, art. 5º, § 1º);  

d) a anulação de empenhos cujos compromissos permaneçam vigentes não desconfigura a assunção de 

obrigação nos últimos oito meses de mandato, estando o gestor sujeito à sanção prevista no art. 359- C 

do Código Penal; (...). 

Subseção III 

Das Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária 

        Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender 

insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no 

art. 32 e mais as seguintes: 

        I - realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício; 

        II - deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de 

dezembro de cada ano; 

        III - não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da 

operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a 

esta substituir; 

        IV - estará proibida: 

        a) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada; 

        b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal. 

        § 1o As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que 

dispõe o inciso III do art. 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso 

II do caput. 

        § 2o As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por Estados ou 

Municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira 

vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil. 

        § 3o O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo 

do crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à 

instituição credora. 
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Subseção IV 

Das Operações com o Banco Central do Brasil 

        Art. 39. Nas suas relações com ente da Federação, o Banco Central do Brasil está sujeito 

às vedações constantes do art. 35 e mais às seguintes: 

        I - compra de título da dívida, na data de sua colocação no mercado, ressalvado o 

disposto no § 2o deste artigo; 

        II - permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição financeira ou não, de 

título da dívida de ente da Federação por título da dívida pública federal, bem como a operação 

de compra e venda, a termo, daquele título, cujo efeito final seja semelhante à permuta; 

        III - concessão de garantia. 

ADI 2238 MC. 

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. Lei Complementar nº 101/2000. Não-conhecimento. (...).  

IX - Arts. 9º, § 5º, 26, § 1º, 29, § 2º e 39, caput, incisos e parágrafos: o Banco Central do Brasil age, 

nos casos, como executor da política econômica, e não como órgão central do Sistema Financeiro 

Nacional. (...). 

        § 1o O disposto no inciso II, in fine, não se aplica ao estoque de Letras do Banco Central 

do Brasil, Série Especial, existente na carteira das instituições financeiras, que pode ser 

refinanciado mediante novas operações de venda a termo. 

        § 2o O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União 

para refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira. 

        § 3o A operação mencionada no § 2o deverá ser realizada à taxa média e condições 

alcançadas no dia, em leilão público. 

        § 4o É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes 

na carteira do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, salvo para reduzir 

a dívida mobiliária. 

Seção V 

Da Garantia e da Contragarantia 

        Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou 

externas, observados o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, no caso da União, 

também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal. 
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Decisão TCDF 4489/2006. 

O Tribunal, (...), decidiu firmar o entendimento de que somente são aplicados às empresas controladas 

não dependentes de recursos financeiros do Tesouro local, considerada a dependência definida na 

forma das Resoluções Senado Federal nºs 40/2001 e 43/2001, os princípios gerais da Lei Complementar 

nº 101/2000, como planejamento, transparência, controle e responsabilização, bem assim os seguintes 

dispositivos da mencionada lei: art. 26; art. 32, "caput"; art. 35, "caput" e § 1º; art. 36; art. 37, "caput" 

e inciso II; art. 40, §§ 6º, 7º e 8º; art. 43, "caput" e § 2º, I e art. 47. 

        § 1o A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual 

ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear 

relativamente a suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, 

observado o seguinte: 

        I - não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente; 

        II - a contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos Estados aos 

Municípios, poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e 

provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para 

retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida. 

        § 2o No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, ou a 

instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só 

prestará garantia a ente que atenda, além do disposto no § 1o, as exigências legais para o 

recebimento de transferências voluntárias. 

        § 3o (VETADO) 

        § 4o (VETADO) 

        § 5o É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal. 

        § 6o É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas 

controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos. 

        § 7o O disposto no § 6o não se aplica à concessão de garantia por: 

        I - empresa controlada a subsidiária ou controlada sua, nem à prestação de 

contragarantia nas mesmas condições; 

        II - instituição financeira a empresa nacional, nos termos da lei. 

        § 8o Excetua-se do disposto neste artigo a garantia prestada: 

        I - por instituições financeiras estatais, que se submeterão às normas aplicáveis às 

instituições financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente; 

        II - pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira por ela 

controladas, direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à exportação. 
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        § 9o Quando honrarem dívida de outro ente, em razão de garantia prestada, a União e 

os Estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele 

pagamento. 

        § 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado, em 

decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos 

créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida. 

Seção VI 

Dos Restos a Pagar 

        Art. 41.  (VETADO) 

       Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois 

quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida 

integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem 

que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

Decisão TCDF 3968/2007. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...); 

II – Considerar que: (...)  

a) o conteúdo do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo do Distrito Federal, relativo ao 1º 

quadrimestre de 2007, atende parcialmente ao que dispõe o art. 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

vez que: 

1) os valores registrados em Restos a Pagar no demonstrativo da Dívida Consolidada não refletem a 

real situação das obrigações assumidas que deveriam ser inscritas nessa rubrica(...). 

Decisão TCDF 2520/2007. 

O Tribunal (...) considerando: - “obrigação de despesa” aquela decorrente da celebração, do 

aditamento ou da prorrogação do contrato ou instrumento congênere; - “contraída a obrigação de 

despesa” no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere, ou seu 

aditamento ou prorrogação; - “cumprida integralmente” a obrigação de despesa contraída, realizada 

e paga nos dois últimos quadrimestres do mandato, ou seja, que tenha passado pelas fases de empenho, 

liquidação e pagamento; - “parcelas a serem pagas no exercício seguinte” aquelas não cumpridas 

integralmente cuja competência refira-se ao exercício corrente, as quais, no final do exercício, deverão 

ser inscritas em restos a pagar; - “despesas compromissadas”, para fins de apuração da previsão de 

disponibilidade de caixa, as relativas a: prestação de serviços de natureza continuada decorrentes de 

serviços já prestados e a prestar até o final do exercício do último ano de mandato, cujas parcelas sejam 

de competência do exercício financeiro; obras decorrentes das etapas executadas e a executar até o 

final do exercício do último ano de mandato, de acordo com o cronograma físico-financeiro; 
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fornecimento de bens já entregues ou a entregar até o final do exercício; pessoal e encargos sociais de 

competência do exercício corrente; inscrição de restos a pagar de exercício anterior, cujos 

compromissos ainda permaneçam vigentes; outras despesas que, em obediência aos princípios da 

anualidade e do equilíbrio do orçamento e ao regime de competência de despesa, devam ser 

consideradas como despesas compromissadas, decidiu:  

I - Orientar os órgãos e entidades jurisdicionados no sentido de que:  

a) os últimos dois quadrimestres referidos no "caput" do art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 têm 

início em 1º de maio do último ano de mandato e fim coincidente com o seu término ou da legislatura;  

b) não existe responsabilidade solidária em relação às contas anuais de Governo nos exercícios 

financeiros em que mais de um governante tenha ocupado a Chefia do Executivo, nas substituições 

motivadas por vacância;  

c) as despesas compromissadas que não tenham sido pagas até o encerramento do exercício deverão 

ser inscritas em Restos a Pagar, independentemente da existência de disponibilidade de caixa;  

d) obrigação de despesa difere de obrigação de pagamento; a primeira decorre da formalização do 

contrato, ajuste, acordo ou instrumento congênere; a segunda refere-se à obrigatoriedade de a 

Administração efetuar o pagamento de despesa realizada, cujo direito do credor foi apurado na 

liquidação;  

e) para fins de verificação do cumprimento do art. 42 pelos órgãos do Poder Legislativo, deve-se 

considerar na apuração da disponibilidade de caixa o total das cotas autorizadas para empenho;  

f) a assunção de obrigação sem a correspondente emissão de Nota de Empenho, bem como a 

anulação/cancelamento do documento, cujos compromissos permaneçam vigentes, caracteriza 

contração de despesa sem autorização orçamentária, devendo os respectivos valores serem acrescidos 

ao montante inscrito em Restos a Pagar, para fins de verificação do cumprimento do art. 42 da LRF;  

g) o Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar deverá apresentar as disponibilidades 

financeiras e o passivo financeiro, incluídos os restos a pagar e os compromissos enquadráveis no item 

V, segregando os valores referentes a recursos vinculados, que têm destinação certa e determinada, 

ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso, e que não deverão ser computados 

para fins de apuração de suficiência financeira; (...). 

Decisão TCDF 397/2007. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta o parecer do Ministério 

Público, decidiu: (...);  

d) recomendar (...) que implementem sistemática de controle interno que garanta o cumprimento do art. 

42 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF; (...). 

Decisão TCDF 3017/2005. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução e o parecer 

do Ministério Público, decidiu: (...);  
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IV - alertar a Jurisdicionada de que o não reajustamento dos contratos celebrados, nos períodos 

previstos nas cláusulas afins, de acordo com as normas regentes, poderão dar azo a cobranças 

posteriores, conforme se observou nos processos qualificados no item anterior, onerando exercícios 

posteriores com despesas que não são de competência, caracterizando fuga do que consigna o art. 42 

da LRF e distorções nas previsões orçamentárias; (...). 

Decisão TCDF 1906/2005. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...);  

VII - alertar a (...) para que observe: (...);  

b) o disposto no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o não-reconhecimento, como 

Restos a Pagar, das parcelas contratadas e não liberadas no respectivo exercício distorce os 

demonstrativos contábeis e, em decorrência, deixa de evidenciar eventual inobservância do referido 

dispositivo legal; (...). 

Decisão TCDF 3097/2004. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, Conselheiro JACOBY FERNANDES, com o qual concorda 

o 2º Revisor, Conselheiro JORGE CAETANO, decidiu: (...) III - alertar a Secretaria de Fazenda e a 

Corregedoria-Geral do Distrito Federal de que as despesas empenhadas e não pagas até 31 de 

dezembro, descritas nos incisos I a VIII do art. 72 do Decreto nº 16.098/94, deveriam ser inscritas em 

Restos a Pagar, de forma a atender ao regime de competência da despesa pública e aos requisitos 

estabelecidos em lei; 

Decisão TCDF 4159/2003. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...) 

II. determinar audiência:  

a) do agente indicado no § 23, da instrução de fl. 151, para apresentar razões de justificativas, nos 

termos e para os fins preconizados no art. 43, II, e parágrafo único, da Lei Complementar 01/94, bem 

como ao estatuído no art. 73 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e art. 11 da Lei nº 

8.429, de 2 de junho de 1992, quanto ao aspecto legalidade, especialmente por não-liberação de cotas 

financeiras e não-inscrição em restos a pagar das despesas originais (...), e outras (...), fatos que 

caracterizam afronta, sobretudo em ano eleitoral, ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, além 

de postergação de reconhecimento e registro de despesas contratualmente avençadas, não-empenho de 

despesas realizadas, atrasos nos pagamentos, desatendimento dos princípios contábeis da competência 

e da oportunidade, art. 35, II, 36 e 60 da Lei 4.320/67, 11 do Decreto nº 23.343, de 6 de novembro de 

2002, e 40, XIV, "a", da Lei 8.666/93; (...). 

Decisão TCDF 5029/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...) 

II) alertar o Poder Executivo de que:  
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a) para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101/00, considera-se contraída a 

obrigação de despesa no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento 

congênere, conforme estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o corrente exercício (Lei nº 

2.766/01);  

b) as anulações de empenhos previstas no Decreto nº 23.343/2002 (art. 8º, caput e § 5º, art. 11, § 6º), 

referentes a obrigações que permaneçam pendentes, estão em desacordo com os princípios do equilíbrio 

fiscal, da publicidade e da anualidade do orçamento; (...) 

d) a anulação de empenhos cujos compromissos permaneçam vigentes não desconfigura assunção de 

obrigação nos últimos oito meses de mandato, estando o gestor sujeito à sanção prevista no art. 359-C 

do Código Penal; (...). 

Decisão TCDF 4373/2001. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta, em parte, a instrução, decidiu: (...) 

d) solicitar (...) que, (...), preste informações sobre a razão por que não computou no Relatório de 

Gestão Fiscal relativo ao 3º quadrimestre de 2000, para os fins previstos no art. 42 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, os valores referentes Fundo de Assistência à Saúde FASCAL. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.252.341 - SP. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA NOS DOIS 

ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO MANDATO. ART. 42 DA LC 101/2000. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO-CONFIGURADO. REEXAME DE 

PROVAS: SÚMULA 7/STJ. CONFIGURAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO.  

(...).  

3. O posicionamento firmado pela Primeira Seção é que se exige dolo, ainda que genérico, nas 

imputações fundadas nos arts. 9º e 11 da Lei 8.429/1992 (enriquecimento ilícito e violação a princípio), 

e ao menos culpa, nas hipóteses do art. 10 da mesma norma (lesão ao erário).  

4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 706.744 - MG. 

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE 

REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE 

FISCAL – FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR – DESPESA REALIZADA NA GESTÃO 

ANTERIOR NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO MANDATO. (...). 

3. A vedação prevista no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101/2000 - é norma tão-somente 

dirigida ao titular de Poder ou órgão referido no seu art. 20, dentre os quais inclui-se o Prefeito do 

Município, inclusive no que se refere às consequências de natureza penal e administrativa previstas no 

Código Penal (art. 359) e da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92).  

e-DOC 4A4F9ECA-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4A4F9ECA

http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/jurisprudencia
http://www.tc.df.gov.br/sinj/BaixarArquivoNorma.aspx?id_norma=50722
http://www.tc.df.gov.br/sinj/BaixarArquivoNorma.aspx?id_norma=50722
http://www.tc.df.gov.br/sinj/BaixarArquivoNorma.aspx?id_norma=42273
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=51433026
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1261467&num_registro=201100564865&data=20130917&formato=PDF
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=%40docn&b=SUMU&p=true&l=10&i=576
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=604492&num_registro=200401672854&data=20060306&formato=PDF
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A4F9ECA


 
 

 

 

Venda proibida. Obra disponível também em http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/jurisprudencia    
 

P
á

g
in

a
   

 1
3

3
 

4. Não traz, entretanto, qualquer previsão quanto à nulidade dos atos administrativos nesse contexto 

praticados pela gestão anterior de Município.  

5. Ainda que irregular a despesa contratada com inobservância da LC 101/2000, o fato é que o ato 

praticado pela administração anterior gerou direito subjetivo de crédito a um terceiro, devidamente 

reconhecido pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há como não ser levado em consideração 

o princípio geral de direito que veda o enriquecimento ilícito de qualquer das partes contratantes.  

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, no mérito, improvido. 

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.282.854 - SP. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPROBIDADE. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA. 

REFORMA PELO STJ. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

SÚMULA N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 

8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. (...).  

3. Na espécie, o Prefeito, não obstante os sucessivos alertas emitidos pelo TCE, ampliou em 75,4% a 

indisponibilidade financeira apurada em 31 de abril de 2004, período em que estava impedido de 

comprometer receitas em montante superior às que pudessem ser liquidadas no curso do exercício ou 

sem que houvesse disponibilidade de caixa para pagamento no exercício seguinte, deixou de empenhar 

despesas e cancelou empenhos, assim desobedecendo aos arts. 35 e 60 da Lei n. 4.320/64 e art. 42 da 

Lei Complementar n. 101/2000.  

4. É de se entender, portanto, configurado o dolo (ainda que eventual), manifesto na vontade livre e 

consciente de contrair despesas em nome do município nos dois últimos quadrimestres de seu mandato 

que não podiam ser cumpridas integralmente dentro dele e que tinham parcelas a serem pagas no 

exercício seguinte sem que houvesse suficiente disposição de caixa para este efeito, atentando contra o 

princípio da legalidade e moralidade. (...).  

6. Agravo regimental não provido. 

        Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os 

encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. 
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CAPÍTULO VIII 

DA GESTÃO PATRIMONIAL 

Seção I 

Das Disponibilidades de Caixa 

        Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas 

conforme estabelece o § 3o do art. 164 da Constituição. 

Decisão TCDF 4489/2006. 

O Tribunal, (...), decidiu firmar o entendimento de que somente são aplicados às empresas controladas 

não dependentes de recursos financeiros do Tesouro local, considerada a dependência definida na 

forma das Resoluções Senado Federal nºs 40/2001 e 43/2001, os princípios gerais da Lei Complementar 

nº 101/2000, como planejamento, transparência, controle e responsabilização, bem assim os seguintes 

dispositivos da mencionada lei: art. 26; art. 32, "caput"; art. 35, "caput" e § 1º; art. 36; art. 37, "caput" 

e inciso II; art. 40, §§ 6º, 7º e 8º; art. 43, "caput" e § 2º, I e art. 47. 

ADI 2661 MC. 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL QUE AUTORIZA A INCLUSÃO, 

NO EDITAL DE VENDA DO BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO S/A, DA OFERTA DO 

DEPÓSITO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA DO TESOURO ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE 

- CONTRARIEDADE AO ART. 164, § 3º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE 

COMPETÊNCIA NORMATIVA DO ESTADO-MEMBRO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO 

DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - EXISTÊNCIA DE 

PRECEDENTE ESPECÍFICO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 

DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR, COM EFICÁCIA EX TUNC. AS DISPONIBILIDADES DE 

CAIXA DOS ESTADOS-MEMBROS SERÃO DEPOSITADAS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

OFICIAIS, RESSALVADAS AS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI NACIONAL. - As disponibilidades de 

caixa dos Estados-membros, dos órgãos ou entidades que os integram e das empresas por eles 

controladas deverão ser depositadas em instituições financeiras oficiais, cabendo, unicamente, à União 

Federal, mediante lei de caráter nacional, definir as exceções autorizadas pelo art. 164, § 3º da 

Constituição da República. - O Estado-membro não possui competência normativa, para, mediante ato 

legislativo próprio, estabelecer ressalvas à incidência da cláusula geral que lhe impõe a compulsória 

utilização de instituições financeiras oficiais, para os fins referidos no art. 164, § 3º da Carta Política. 

O desrespeito, pelo Estado-membro, dessa reserva de competência legislativa, instituída em favor da 

União Federal, faz instaurar situação de inconstitucionalidade formal, que compromete a validade e a 

eficácia jurídicas da lei local, que, desviando-se do modelo normativo inscrito no art. 164, § 3º da Lei 

Fundamental, vem a permitir que as disponibilidades de caixa do Poder Público estadual sejam 

depositadas em entidades privadas integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Precedente: ADI 

2.600-ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE. O PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - 
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ENQUANTO VALOR CONSTITUCIONAL REVESTIDO DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO - 

CONDICIONA A LEGITIMIDADE E A VALIDADE DOS ATOS ESTATAIS. - A atividade estatal, 

qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência, está necessariamente subordinada à 

observância de parâmetros ético-jurídicos que se refletem na consagração constitucional do princípio 

da moralidade administrativa. Esse postulado fundamental, que rege a atuação do Poder Público, 

confere substância e dá expressão a uma pauta de valores éticos sobre os quais se funda a ordem 

positiva do Estado. O princípio constitucional da moralidade administrativa, ao impor limitações ao 

exercício do poder estatal, legitima o controle jurisdicional de todos os atos do Poder Público que 

transgridam os valores éticos que devem pautar o comportamento dos agentes e órgãos governamentais. 

A ratio subjacente à cláusula de depósito compulsório, em instituições financeiras oficiais, das 

disponibilidades de caixa do Poder Público em geral (CF, art. 164, § 3º) reflete, na concreção do seu 

alcance, uma exigência fundada no valor essencial da moralidade administrativa, que representa 

verdadeiro pressuposto de legitimação constitucional dos atos emanados do Estado. Precedente: ADI 

2.600-ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE. As exceções à regra geral constante do art. 164, § 3º da Carta 

Política - apenas definíveis pela União Federal - hão de respeitar, igualmente, esse postulado básico, 

em ordem a impedir que eventuais desvios ético-jurídicos possam instituir situação de inaceitável 

privilégio, das quais resulte indevido favorecimento, destituído de causa legítima, outorgado a 

determinadas instituições financeiras de caráter privado. Precedente: ADI 2.600-ES, Rel. Min. ELLEN 

GRACIE. A EFICÁCIA EX TUNC DA MEDIDA CAUTELAR NÃO SE PRESUME, POIS DEPENDE 

DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA DECISÃO QUE A DEFERE, EM SEDE DE 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. - A medida cautelar, em ação direta de 

inconstitucionalidade, reveste-se, ordinariamente, de eficácia ex nunc, "operando, portanto, a partir do 

momento em que o Supremo Tribunal Federal a defere" (RTJ 124/80). Excepcionalmente, no entanto, e 

para que não se frustrem os seus objetivos, a medida cautelar poderá projetar-se com eficácia ex tunc, 

em caráter retroativo, com repercussão sobre situações pretéritas (RTJ 138/86). Para que se outorgue 

eficácia ex tunc ao provimento cautelar, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, impõe-se que 

o Supremo Tribunal Federal assim o determine, expressamente, na Decisão que conceder essa medida 

extraordinária (RTJ 164/506-509, 508, Rel. Min. CELSO DE MELLO). Situação excepcional que se 

verifica no caso ora em exame, apta a justificar a outorga de provimento cautelar com eficácia ex tunc. 

        § 1o As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos 

servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se referem os arts. 

249 e 250 da Constituição, ficarão depositadas em conta separada das demais 

disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos 

limites e condições de proteção e prudência financeira. 

        § 2o É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o § 1o em: 

        I - títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis 

relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da Federação; 
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        II - empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder Público, inclusive a 

suas empresas controladas. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 33.078 – RJ. 

ADMINISTRATIVO. PREVI-RIO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. REGIME PREVIDENCIÁRIO 

PRÓPRIO DOS SERVIDORES. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. 

NOVEL LEGISLAÇÃO. NOVOS CRITÉRIOS. DISCRICIONARIEDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA. 

SEGURANÇA JURÍDICA E DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO 

DO EMPRÉSTIMO. ATO COMPLEXO. (...).  

6. Ademais, a possibilidade de se utilizar recursos do regime próprio previdenciário para financiamento 

imobiliário em favor dos servidores é questionável, em face da vedação expressa do art. 43, § 2º, II, da 

Lei de Responsabilidade Fiscal.  

7. O dispositivo da LRF, surgido exatamente para vedar essas operações subsidiadas que podem 

prejudicar a higidez do sistema previdenciário, afasta também a certeza do direito suscitado pela 

interessada, pressuposto do writ.  

8. Recurso a que se nega provimento. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 32.422 - RJ. 

ADMINISTRATIVO. PREVI-RIO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. REGIME PREVIDENCIÁRIO 

PRÓPRIO DOS SERVIDORES. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. 

NOVEL LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA E DIREITO 

ADQUIRIDO. OFENSA. NÃO-OCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ATO 

COMPLEXO.  

1. A impetrante alega que houve ofensa ao direito adquirido e à segurança jurídica na aplicação 

imediata do Decreto Municipal 31.034/2009, que restringiu as hipóteses de financiamento imobiliário 

concedido pela autarquia que administra o regime previdenciário próprio dos servidores municipais do 

Rio de Janeiro (Previ-Rio). (...).  

4. Trata-se de ato administrativo complexo, existindo simples expectativa de direito em relação à 

concessão do financiamento subsidiado. (...).  

6. Ademais, a possibilidade de se utilizarem recursos do regime próprio previdenciário para 

financiamento imobiliário em favor dos servidores é questionável, em face da vedação expressa do art. 

43, § 2º, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

7. O dispositivo da LRF, surgido exatamente para vedar essas operações subsidiadas que podem 

prejudicar a higidez do sistema previdenciário, afasta também a certeza do direito suscitado pela 

interessada, pressuposto do writ.  

8. Recurso Ordinário não provido.    
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Seção II 

Da Preservação do Patrimônio Público 

        Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e 

direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se 

destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. 

Decisão TCDF 2069/2007. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta as sugestões da Divisão 

de Contas do Governo e o parecer do Ministério Público, decidiu: (...); 

II determinar, (...):  

2) que, ante o disposto no art. 44 da LRF, comprove a relação entre a realização de despesas 

classificadas como vencimentos e vantagens fixas pessoal civil (3.1.90.11), tendo como fonte de 

financiamento a alienação de bens móveis e o regime de previdência social dos servidores públicos;(...). 

        Art. 45. Observado o disposto no § 5o do art. 5o, a lei orçamentária e as de créditos 

adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e 

contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que 

dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 

Decisão TCDF 5122/2014. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

IV – Alertar o Exmo. Governador do Distrito Federal acerca da urgente necessidade de normatizar as 

atribuições relativas ao controle e à conservação dos bens públicos do Distrito Federal, em especial a 

unidade responsável pela priorização e coordenação das atividades e ações relativas à manutenção 

desses bens, para fins de cumprimento do art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ressaltando a 

necessidade de que sejam envolvidos todos os órgãos e entidades do complexo administrativo do GDF 

que administrem ou sejam responsáveis por bens públicos passíveis de manutenção, inclusive todos os 

ativos de infraestrutura; (...). 

Decisão TCDF 6300/2012. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...). II. determinar ao 

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal, de acordo com o art. 

2º do Decreto nº 33.583/12, que aquela Pasta de Estado adote ações de articulação com os Órgãos e 

Entidades integrantes da estrutura do GDF que tenham sob sua gestão edificações e obras afins, 

encaminhando a esta Corte de Contas, no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Implementação contendo 

medidas implementadas para corrigir as situações verificadas na Auditoria Operacional realizada, 

consubstanciadas: a)  na elaboração de manual de operação, uso e manutenção das edificações; b)  na 

criação e atualização de cadastro de bens públicos passíveis de manutenção contendo: 

b.1)   caracterização do bem, qualificando seu estado de conservação; b.2)   registro dos serviços de 

manutenção realizados; b.3)   registro de reclamações e solicitações de usuários; b.4)   relatórios das 
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inspeções técnicas; c)  na previsão de estrutura material, financeira e de recursos humanos suficientes 

para desenvolver as manutenções rotineira, planejada e não planejada; d) no estabelecimento de planos 

setoriais do qual constem mecanismos capazes de prever as ações de manutenção e os recursos 

financeiros necessários para a realização rotineira e tempestiva das atividades de manutenção; e) na 

centralização do planejamento dessas atividades para a consolidação dos planos setoriais e o 

estabelecimento de prioridades, bem como edição de normas definindo responsabilidades, 

competências, prazos e produtos da atividade de manutenção das edificações públicas e outras obras 

afins;  III. determinar ao Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento que aquela Pasta de 

Estado, a partir do exercício de 2013, destaque nos subsistemas SAG e SIAC do Sistema Integrado de 

Gestão Governamental as atividades específicas de manutenção, ou seja, aquelas que tenham como 

objetivo preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações, 

de forma a permitir melhor planejamento, acompanhamento e controle das atividades de manutenção 

de edificações públicas e verificação do disposto no art. 45 da Lei Complementar n° 101/00, 

encaminhando a esta Corte de Contas, no prazo de 90 (noventa) dias, as medidas 

implementadas;  IV.  recomendar ao Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal, com a finalidade de 

observar os ditames do art. 45 da Lei Complementar n° 101/00, a adoção de medidas necessárias a 

alocação de recursos suficientes para: a)  as atividades de manutenção de bens públicos, privilegiando 

a manutenção rotineira e a planejada, de forma a minimizar a realização de intervenções não 

planejadas; b)  a conclusão das etapas previstas em cada exercício financeiro para todos os projetos 

em andamento; (...); VII. determinar à Semag/TCDF que, com a finalidade de proceder a análise das 

questões relativas à observância do art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal contemplando detido 

exame da conservação dos bens públicos em cotejo com a assunção de novos projetos, autue processo 

específico para subsidiar o exame de sua repercussão nas contas anuais de Governo, adotando a 

metodologia utilizada por esta Casa em relação à verificação do cumprimento dos limites mínimos em 

saúde e em educação, bem como da execução orçamentária do Distrito Federal em cada exercício; (...). 

Decisão TCDF 4714/2010. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

II - Determinar (...)que: (...);  

b) priorize os projetos em andamento e as despesas de conservação do patrimônio público na alocação 

de recursos na elaboração das futuras leis orçamentárias, de forma a dar cumprimento ao art. 45 da 

LRF; (...). 

Decisão TCDF 4632/2005. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...);  

II. determinar (...) que, (...):  

c) confirme (...) quais os projetos ou seus subtítulos em andamento ao final de 2004, para que seja 

possível atestar o cumprimento do disposto no art. 45 da LRF e no art. 3º, inciso I, da LDO/2005; (...). 
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Decisão TCDF 3353/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu;  

II. Determinar que: (...);  

d) indique os nomes dos responsáveis, para, querendo, ante a possibilidade de aplicação das sanções 

previstas no art. 57, incisos II e VII, da Lei Complementar n.º 1/94, apresentarem suas razões de 

justificativa pelos reiterados descumprimentos das normas que dizem respeito à elaboração dos 

orçamentos anuais e determinações deste Tribunal (...), caracterizados pela ausência no PLOA/02 dos 

seguintes elementos:  

d.1) relatório com as informações dos projetos em andamento e das despesas de conservação do 

patrimônio público (art. 45 da Lei Complementar federal n.º 101/00 - LRF e art. 3º da LDO/02); (...). 

Decisão TCDF 1632/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...); c) alertar (...): c.3) da necessidade de utilizar 

mecanismos confiáveis na identificação dos projetos em andamento quando da elaboração do 

Orçamento Anual, tendo em vista que a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe a priorização de 

programas e alocação de recursos no Orçamento para projetos relativos a obras não concluídas em 

exercícios anteriores; (...). 

Decisão TCDF 9162/2000. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu:  

I. determinar (...) a adequação da Lei nº 2.573/2000 - LDO/2001 às exigências da Lei Complementar nº 

101/2000, de forma a conter os seguintes elementos:  

e) disposição sobre projetos em andamento e despesas de conservação do patrimônio, para fim de 

inclusão de novos projetos na Lei Orçamentária Anual, conforme disposto no art. 45; (...). 

        Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a data 

do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações 

necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação. 

Decisão TCDF 6885/2006. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...); 

III - alertar a (...) para que: (...)  

a) encaminhe, à Câmara Legislativa do Distrito Federal, relatório com as informações necessárias ao 

cumprimento da precedência dos projetos em andamento e das despesas de conservação do patrimônio 

público, até a data do envio dos próximos projetos de leis de diretrizes orçamentárias, em observância 

ao disposto no parágrafo único do art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal; (...); 

Decisão TCDF 2201/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta, em parte, o parecer do Ministério Público, 

decidiu: (...);  
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V - Orientar a todas as jurisdicionadas que, nas licitações, quando for o caso, sejam observadas as 

prescrições da LRF, em especial os arts. 15, 16 e 45, este último combinado com os arts. 5.º do mesmo 

diploma, 151, § 1.º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e 167, § 1.º, da Constituição Federal; (...). 

        Art. 46. É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o 

atendimento do disposto no § 3o do art. 182 da Constituição, ou prévio depósito judicial do 

valor da indenização. 

Seção III 

Das Empresas Controladas pelo Setor Público 

        Art. 47. A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam 

objetivos e metas de desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, 

orçamentária e financeira, sem prejuízo do disposto no inciso II do § 5o do art. 165 da 

Constituição. 

Decisão TCDF 4489/2006. 

O Tribunal, (...), decidiu firmar o entendimento de que somente são aplicados às empresas controladas 

não dependentes de recursos financeiros do Tesouro local, considerada a dependência definida na 

forma das Resoluções Senado Federal nºs 40/2001 e 43/2001, os princípios gerais da Lei Complementar 

nº 101/2000, como planejamento, transparência, controle e responsabilização, bem assim os seguintes 

dispositivos da mencionada lei: art. 26; art. 32, "caput"; art. 35, "caput" e § 1º; art. 36; art. 37, "caput" 

e inciso II; art. 40, §§ 6º, 7º e 8º; art. 43, "caput" e § 2º, I e art. 47. 

        Parágrafo único. A empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota 

explicativa em que informará: 

        I - fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos preços e condições, 

comparando-os com os praticados no mercado; 

        II - recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte e 

destinação; 

        III - venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e 

financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado. 
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CAPÍTULO IX 

DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

Seção I 

Da Transparência da Gestão Fiscal 

        Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 

divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de 

diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões 

simplificadas desses documentos. 

Decisão TCDF 3065/2016. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) 

III – determinar (...) que: 

 a) nas futuras publicações do Relatório de Gestão Fiscal seja dado cumprimento, no que couber, às 

disposições dos arts. 48, caput, 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal 

– LRF), adotando o modelo de demonstrativo de despesa com pessoal (...), e promova, (...), a 

disponibilização na sua página na internet dos Relatórios já publicados;  

b) tome as providências que se fizerem necessárias, (...) para que, (...), o planejamento e a execução 

orçamentária das despesas com inativos e pensionistas sejam registrados de forma segregada dos 

demais órgãos/entidades do Poder Executivo;  

c) passe a incluir no demonstrativo de despesa de pessoal as despesas relativas aos respectivos inativos 

e pensionistas, (...), procedendo às deduções devidas;  

d) inclua nas futuras publicações dos Relatórios de Gestão Fiscal, relativos ao último quadrimestre do 

exercício, demonstrativos das disponibilidades de caixa e da inscrição das despesas em Restos a Pagar, 

previstos no art. 55, inciso III, da LRF; (...). 

Decisão TCDF 6885/2006. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...); 

III - alertar a (...) para que: sejam criados mecanismos de incentivo à participação popular e realizadas 

audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão do projeto das leis de diretrizes 

orçamentárias, em atendimento ao estatuído no parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 

101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal;  

a) encaminhe, à Câmara Legislativa do Distrito Federal, relatório com as informações necessárias ao 

cumprimento da precedência dos projetos em andamento e das despesas de conservação do patrimônio 

público, até a data do envio dos próximos projetos de leis de diretrizes orçamentárias, em observância 

ao disposto no parágrafo único do art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal;  

e-DOC 4A4F9ECA-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4A4F9ECA

http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/jurisprudencia
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=D88CF639
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=7A988740
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A4F9ECA


 
 

 

 

Venda proibida. Obra disponível também em http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/jurisprudencia    
 

P
á

g
in

a
   

 1
4

2
 

b) inclua, a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2008, dispositivos relativos 

ao controle de custos para o efetivo cumprimento do art. 4º, inciso I, alínea “e”, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, observando, adicionalmente, os procedimentos adotados pela União, em 

especial os relativos aos arts. 20, 22 e 115 da LDO/2006 federal, a par de avaliar a possibilidade de 

adoção de modelo semelhante no âmbito do Distrito Federal;  

IV - Determinar à Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias que faça constar 

dos futuros projetos de leis de diretrizes orçamentárias:  

a) o quadro com especificação e quantificação de despesas de pessoal com previsão de concessão de 

vantagem ou aumento de remuneração, atendendo ao mandamento constitucional constante do inciso 

II do § 1º do art. 169 da Constituição, sem prejuízo de sua atualização na lei orçamentária anual;  

b) disposições expressas acerca da avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos 

dos orçamentos, conforme exige o art. art. 4º, inciso I, alínea “e”, da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

(...). 

Decisão 4632/2005. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...); V. recomendar à (...) e à (...) que aprimorem a sistemática de participação popular no processo de 

elaboração e discussão do orçamento, disposto no parágrafo único do art. 48 da LRF, evitando a 

ocorrência das falhas apontadas pela instrução; (...). 

Decisão TCDF 3603/2004. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...);  

II. Recomendar ao Poder Executivo e à Câmara Legislativa do DF que incentive a participação da 

população no processo de discussão e aprovação das próximas leis orçamentárias, por meio da ampla 

divulgação das respectivas Audiências Públicas, em benefício da transparência da gestão fiscal, a que 

se refere o parágrafo único do art. 48 da LRF; (...). 

Decisão TCDF 1230/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta, em parte, a instrução, decidiu: (...); 

IV. orientar (...) que, por ocasião da elaboração das próximas leis de diretrizes orçamentárias, envide 

esforços no sentido de:  

c) favorecer a transparência da gestão fiscal, mediante criação de mecanismos de incentivo à 

participação popular no processo de elaboração e de discussão das leis de diretrizes, em observância 

ao disposto no parágrafo único do art. 48 da LRF; (...). 

Decisão 5928/2001. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...); II - determinar 

à Câmara Legislativa do Distrito Federal que: a) divulgue os relatórios de gestão fiscal em meio 

eletrônico de acesso ao público e verifique a possibilidade de publicar os referidos relatórios em outros 

meios de comunicação, além dos atuais, de forma a possibilitar maior conhecimento e acesso às 
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informações neles contidas, conforme preceitua o § 2º do art. 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

(...). 

Decisão TCDF 4425/2001. 

O Tribunal decidiu autorizar a divulgação, na página deste Tribunal na Internet, das seguintes 

informações pertinentes ao Governo do Distrito Federal(...), conforme o caso: - Informes de Controle 

Social; - Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária; - Relatórios de Gestão Fiscal do Poder 

Executivo, da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas; - Planos Plurianuais; - Leis de Diretrizes 

Orçamentárias; - Leis Orçamentárias Anuais. 

Decisão TCDF 3184/2001. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

III. Autorizar a divulgação de resumo dos documentos relacionados no art. 48 da Lei Complementar 

federal n° 101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), na homepage do Tribunal; (...). 

ADI 2198. 

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Federal nº 9.755/98. Autorização para que o Tribunal de 

Contas da União crie sítio eletrônico denominado Contas Públicas para a divulgação de dados 

tributários e financeiros dos entes federados. Violação do princípio federativo. Não ocorrência. 

Prestígio do princípio da publicidade. Improcedência da ação.  

1. O sítio eletrônico gerenciado pelo Tribunal de Contas da União tem o escopo de reunir as 

informações tributárias e financeiras dos diversos entes da federação em um único portal, a fim de 

facilitar o acesso dessas informações pelo público. Os documentos elencados no art. 1º da legislação já 

são de publicação obrigatória nos veículos oficiais de imprensa dos diversos entes federados. A norma 

não cria nenhum ônus novo aos entes federativos na seara das finanças públicas, bem como não há em 

seu texto nenhum tipo de penalidade por descumprimento semelhante àquelas relativas às hipóteses de 

intervenção federal ou estadual previstas na Constituição Federal, ou, ainda, às sanções estabelecidas 

na Lei de Responsabilidade Fiscal.  

2. Ausência de inconstitucionalidade formal por ofensa ao art. 163, inciso I, da Constituição Federal, 

o qual exige a edição de lei complementar para a regulação de matéria de finanças públicas. Trata-se 

de norma geral voltada à publicidade das contas públicas, inserindo-se na esfera de abrangência do 

direito financeiro, sobre o qual compete à União legislar concorrentemente, nos termos do art. 24, I, da 

Constituição Federal.  

3. A norma não representa desrespeito ao princípio federativo, inspirando-se no princípio da 

publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-

se, portanto, no contexto do aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, 

reafirmando e cumprindo, assim, o princípio constitucional da publicidade da administração pública 

(art. 37, caput, CF/88).  

4. Ação julgada improcedente. 
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ADI 2444. 

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação 

do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. 

Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. 

Constitucionalidade.  

1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas 

gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos 

administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras 

públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos 

específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade 

suficiente para caracterizá-la como “norma geral”.  

2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a 

contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão 

não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da 

administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que 

ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação 

constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e).  

3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da 

transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da 

necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio 

constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88).  

4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual 

lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua 

fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica.  

5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para 

o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao 

cumprimento da determinação legal preexistente.  

6. Ação julgada improcedente. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.373.009 - MA. 

PENAL. RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR 

ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERROR IN JUDICANDO. OBRIGATORIEDADE E RELEVÂNCIA 

JURÍDICA NA ENTREGA DAS CONTAS À CÂMARA MUNICIPAL PELO PREFEITO MUNICIPAL. 

ARTS. 48 E 49, AMBOS DA LC N. 101/2000, E ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA TÍPICA, 

EM TESE.  

(...).  
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2. A prestação de contas do prefeito ao Poder Legislativo é obrigatória e relevante, por ser ferramenta 

necessária ao sistema de freios e contrapesos e por decorrência da necessária transparência na gestão 

da coisa pública (arts. 48 e 49, caput, da LC n. 101/2000).  

3. Prevalece neste momento o princípio in dubio pro societate, de modo a possibilitar, sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa, uma análise apurada das circunstâncias e elementos constitutivos do 

delito.  

4. Recurso especial provido para determinar o recebimento da denúncia, com o processamento da 

respectiva ação penal. 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 9.744 - DF. 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – CGU. PROCEDIMENTO 

FISCALIZATÓRIO EM MUNICÍPIOS. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRELIMINARES NA 

PÁGINA DA INTERNET. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA 

DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DAS REGRAS 

CONSTITUCIONAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. TUTELA DOS 

INTERESSES DA SOCIEDADE.  

1. Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado pela (...), contra 

ato a ser praticado pelo Sr. Ministro de Estado do Controle e da Transparência, consubstanciado na 

publicação – no site de internet da Controladoria-Geral da União - de relatório preliminar que aponta 

irregularidades na utilização de verba federal destinada à utilização do impetrante.  

2. Sustenta o impetrante que essa medida administrativa – publicação do relatório – caracteriza ato 

ilegal e abusivo, na medida em que antecipa juízo de valor que somente será alcançado pelo trabalho 

que vier a ser desenvolvido pelos órgãos competentes para o exame do mencionado relatório, uma vez 

que a Controladoria não detém competência para o julgamento das informações por ela colhidas, 

desiderato que é de responsabilidade do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público ou ainda 

dos órgãos federais que autorizaram as verbas ao Município.  

3. Inexistência, todavia, do direito vindicado, tampouco da sua liquidez e certeza, vez que o exercício 

de qualquer cargo ou função pública, notadamente o de chefe do Poder Executivo municipal, demanda 

a necessária submissão aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, dentre outros requisitos.  

4. Hipótese em que deve se aplicar a proporcionalidade entre as regras constitucionais e a 

hierarquização do bem a merecer a tutela da jurisdição. Na espécie, o objetivo colimado pelo impetrante 

não prevalece sobre o interesse social que a impetrada busca assegurar.  

5. Segurança denegada.         

        Parágrafo único.  A transparência será assegurada também mediante: (Redação dada 

pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 
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        I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os 

processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 

orçamentos; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

         II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, 

de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios 

eletrônicos de acesso público; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

Decisão TCDF 4065/2003. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...);  

II. Determinar (...) que:  

a) adote medidas no sentido de incentivar a participação popular durante os processos de elaboração 

dos planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos, no intuito de promover a transparência da 

gestão fiscal, em cumprimento ao parágrafo único do art. 48 da LRF;(...). 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 16.903 - DF. 

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE 

DADOS RELATIVOS AOS VALORES GASTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA. DIREITO À INFORMAÇÃO. PUBLICIDADE. DADOS NÃO 

SUBMETIDOS AO SIGILO PREVISTO NO ART. 5º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

SEGURANÇA CONCEDIDA.  

1. Mandado de segurança impetrado contra ato que negou o fornecimento de dados relativos aos valores 

gastos pelos órgãos da Administração Federal, direta e indireta, nos anos 2000 a 2010, e no atual, com 

publicidade e propaganda, discriminando-os por veículo de comunicação.  

2. Nos termos do art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal, todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 

no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado.  

3. O art. 220, § 1º, da Constituição Federal, por sua vez, determina que nenhuma lei conterá dispositivo 

que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 

comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XVI.  

4. A regra da publicidade que deve permear a ação pública não só recomenda, mas determina, que a 

autoridade competente disponibilize à imprensa e a seus profissionais, sem discriminação, informações 

e documentos não protegidos pelo sigilo.  

5. Os motivos aventados pela autoridade coatora, para não atender a pretensão feita 

administrativamente – "preservar estratégia de negociação de mídia" e que "Desnudar esses valores 

contraria o interesse público" (fl. 26e) –, não têm respaldo jurídico. Ao contrário, sabendo-se que milita 

em favor dos atos administrativos a presunção de legitimidade e que a regra é dar-lhes a mais irrestrita 

transparência – sendo, ainda, as contratações precedidas das exigências legais, incluindo-se licitações 
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–, nada mais lídimo e consentâneo com o interesse público divulgá-los, ou disponibilizá-los, para a 

sociedade, cumprindo, fidedignamente, a Constituição Federal.  

6. Segurança concedida. 

        III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a 

padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 

48-A. (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009) (Vide Decreto nº 7.185, de 2010) 

        Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes 

da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações 

referentes a: (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

        I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da 

execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos 

dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço 

prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao 

procedimento licitatório realizado; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

        II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades 

gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. (Incluído pela Lei Complementar nº 

131, de 2009). 

Decisão TCDF 6346/2016. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...); II – considerar que o 

Portal da Transparência do Governo do Distrito Federal e o Sistema Integrado de Gestão 

Governamental do Distrito Federal – SIGGO, ressalvados os apontamentos consignados na Informação 

nº 09/16-NAGF (e-doc 02546C10-e), atendem às exigências dos arts. 48, parágrafo único, incisos II e 

III, e 48-A, c/c o art. 73-C da Lei Complementar nº 101/00 (LRF), bem como do Decreto Federal nº 

7.185/10 e da Portaria (MF) nº 548/10, afastando, assim, a possibilidade de aplicação da sanção de 

suspensão das transferências voluntárias ao Distrito Federal, consoante apresentado na Recomendação 

nº 78/GAB/FP/PR/DF, expedida pelo 6º Ofício de Combate à Corrupção da Procuradoria da República 

no Distrito Federal; III – determinar à Controladoria-Geral do Distrito Federal, tendo em conta as 

atribuições constantes do art. 15, incisos I e V, do Decreto nº 36.236/15, que disponibilize no sítio 

eletrônico do Portal da Transparência, na íntegra, o conjunto dos documentos das Prestações de Contas 

Anuais de Governo (Balanço Geral e seus os Anexos), referentes, pelo menos, aos últimos cinco 

exercícios financeiros, informando a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, acerca das 

providências adotadas; IV – determinar à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal que: a) 

passe a disponibilizar à Controladoria-Geral do Distrito Federal os valores relativos aos lançamentos 

das receitas do Distrito Federal, para fins de divulgação no Portal da Transparência do Distrito 

Federal, tendo em vista o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 48, c/c o inciso II do art. 48-

A da LRF, bem como as disposições contidas na alínea “b” do inciso II do art. 7º do Decreto Federal 

nº 7.185/10 e nos arts. 1º e art. 4º do Decreto nº 32.988/11; b) promova alterações no cadastramento 
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da Nota de Empenho no SIAC/SIGGO (PSIAO080 – Emissão de Empenho), com o objetivo de tornar 

obrigatório o preenchimento do campo “Contrato” com o número gerado pelo próprio SIGGO quando 

do cadastramento do contrato (PSIAT030), em atenção ao inciso II do parágrafo único do art. 48, c/c 

o inciso I do art. 48-A da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF); (...); V – alertar o Governo do Distrito 

Federal sobre a necessidade de dar fiel cumprimento a Decisão Normativa TCDF nº 01/2012, sob pena 

de incorrer na sanção prevista no inciso VII do art. 272 do Regimento Interno deste Tribunal; (...). 

       Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, 

durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela 

sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 9.744 - DF. 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – CGU. PROCEDIMENTO 

FISCALIZATÓRIO EM MUNICÍPIOS. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRELIMINARES NA 

PÁGINA DA INTERNET. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA 

DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DAS REGRAS 

CONSTITUCIONAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. TUTELA DOS 

INTERESSES DA SOCIEDADE.  

1. Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado pela (...), contra 

ato a ser praticado pelo Sr. Ministro de Estado do Controle e da Transparência, consubstanciado na 

publicação – no site de internet da Controladoria-Geral da União - de relatório preliminar que aponta 

irregularidades na utilização de verba federal destinada à utilização do impetrante.  

2. Sustenta o impetrante que essa medida administrativa – publicação do relatório – caracteriza ato 

ilegal e abusivo, na medida em que antecipa juízo de valor que somente será alcançado pelo trabalho 

que vier a ser desenvolvido pelos órgãos competentes para o exame do mencionado relatório, uma vez 

que a Controladoria não detém competência para o julgamento das informações por ela colhidas, 

desiderato que é de responsabilidade do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público ou ainda 

dos órgãos federais que autorizaram as verbas ao Município.  

3. Inexistência, todavia, do direito vindicado, tampouco da sua liquidez e certeza, vez que o exercício 

de qualquer cargo ou função pública, notadamente o de chefe do Poder Executivo municipal, demanda 

a necessária submissão aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, dentre outros requisitos.  

4. Hipótese em que deve se aplicar a proporcionalidade entre as regras constitucionais e a 

hierarquização do bem a merecer a tutela da jurisdição. Na espécie, o objetivo colimado pelo impetrante 

não prevalece sobre o interesse social que a impetrada busca assegurar.  

5. Segurança denegada. 

        Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro 

Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos 
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concedidos com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social e, no caso 

das agências financeiras, avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no 

exercício. 

Seção II 

Da Escrituração e Consolidação das Contas 

        Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração 

das contas públicas observará as seguintes: 

Decisão 6530/2012. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – promover o ajuste 

redacional da deliberação contida no item III da Decisão nº 2.317/2012, para que passe a conter o 

seguinte teor: "determinar às Secretarias de Educação, de Saúde, de Fazenda e de Planejamento e 

Orçamento que adotem as medidas necessárias voltadas à previsão e manutenção de dotações 

orçamentárias na Lei Orçamentária Anual e em créditos adicionais em valores suficientes para que as 

despesas de pessoal das áreas de educação e de saúde, quando custeadas complementarmente com 

recursos do Tesouro local, sejam empenhadas dentro do seu respectivo exercício de competência”; (...); 

IV – autorizar: a) que as medidas a serem adotadas para dar cumprimento ao item III da Decisão nº 

2.317/2012 sejam implantadas de forma gradual, de modo a minimizar os impactos nos indicadores 

fiscais do Governo local; (...).. 

Decisão TCDF 2317/2012. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...); II. reiterar os termos 

contidos no item III “a” da Decisão nº 2.768/11, no sentido de alertar o Governador do Distrito Federal 

e os Secretários de Fazenda e de Planejamento e Orçamento do DF para que, nas regulamentações 

afetas à execução orçamentária, financeira e contábil referentes aos exercícios de 2012 e seguintes, 

evitem editar normas que impeçam a contabilização (empenho e inscrição em Restos a Pagar) de 

despesas da competência do exercício, a exemplo da disposição contida no Decreto n° 33.478/12, para 

que não haja transposição de despesas para o exercício subsequente; III. determinar às Secretarias de 

Educação, de Saúde, de Fazenda e de Planejamento e Orçamento que adotem as medidas necessárias 

voltadas à previsão e manutenção de dotações orçamentárias na Lei Orçamentária Anual e em créditos 

adicionais em valores suficientes para que as despesas de pessoal das áreas de educação e de saúde 

sejam custeadas, complementarmente, com recursos do Tesouro local, e empenhadas dentro do seu 

respectivo exercício de competência; (...). 

Decisão TCDF 2768/2011. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...); II - reiterar os termos 

contidos no itens II e III da Decisão nº 2.849/10, com os ajustes necessários, para: II.1. determinar: a) 

aos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, assim como às 
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empresas estatais dependentes, a adoção de medidas efetivas para impedir: (...) a.II) que a 

contabilização de despesas incorridas ou compromissos assumidos da competência do exercício seja 

transposta para o exercício subsequente, por ausência de empenho ou cancelamento de saldo de 

empenho, de forma a cumprir os princípios orçamentários da anualidade, da universalidade, do 

planejamento e da transparência das ações governamentais, do controle e do equilíbrio fiscal das contas 

públicas, assim como as disposições legais sobre a matéria, em especial, dos arts. 35, II, 36, 60, 83 e 

89 a 91 da Lei nº 4.320/64, arts. 48, 49, 80 e 81 do Decreto nº 32.598/10 e arts. 1º, § 1º, 42 e 50, II, da 

Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF); (...) c) à Secretaria de 

Transparência e Controle do DF que aprimore as medidas por ela já adotadas, com vistas a promover 

o efetivo acompanhamento da execução orçamentária e financeira do DF, em especial das medidas 

anteriormente deliberadas, orientando e fiscalizando os gestores públicos, de modo a evitar a 

ocorrência das irregularidades apontadas no citado Relatório de Auditoria; (...) III - alertar: a) o 

Senhor Governador e os Senhores Secretários de Fazenda e de Planejamento e Orçamento do DF para 

que, nas regulamentações afetas à execução orçamentária, financeira e contábil referentes aos 

exercícios de 2011 e seguintes, evitem editar normas que impeçam a contabilização (empenho e 

inscrição em Restos a Pagar) de despesas da competência do exercício, a exemplo da disposição contida 

no § 3º do art. 4º do Decreto nº 32.329/10, para que não haja transposição de despesas para o exercício 

subsequente; (...). 

Decisão TCDF 2849/2010. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...); II - determinar: a) aos 

órgãos e entidades integrantes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, assim como às 

empresas estatais dependentes, a adoção de medidas efetivas para impedir: (...); a.2) que a 

contabilização de despesas incorridas ou compromissos assumidos da competência do exercício seja 

transposta para o exercício subsequente, por ausência de empenho ou cancelamento de saldo de 

empenho, de forma a cumprir os princípios orçamentários da anualidade, da universalidade, do 

planejamento e da transparência das ações governamentais, do controle e do equilíbrio fiscal das contas 

públicas, assim como as disposições legais sobre a matéria, em especial, dos arts. 35, II, 36, 60, 83 e 

89 a 91 da Lei nº 4.320/64, arts. 42, 43, 72 e 73 do Decreto nº 16.098/94 e arts. 1º, § 1º, 42 e 50, II, da 

Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF); (...); c) à Corregedoria-Geral do 

Distrito Federal - CGDF que aprimore as medidas por ela já adotadas, com vistas a promover o efetivo 

acompanhamento da execução orçamentária e financeira do DF, em especial das medidas 

anteriormente deliberadas, orientando e fiscalizando os gestores públicos, de modo a evitar a 

ocorrência das irregularidades apontadas no citado Relatório de Auditoria, autorizando, desde já, 

encaminhamento de cópia do mesmo; (...). 

Decisão TCDF 4508/2006. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...); II - aplicar, com fulcro no art. 57, II, da LO/TCDF, multa individual aos titulares das Pastas 

nominadas no item anterior, no valor de R$ (...), por introduzirem limitações no módulo Sistema 
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Integrado de Administração Contábil do Distrito Federal - SIAC do Sistema Integrado de Gestão 

Governamental - SIGGO, que impedem a tempestiva contabilização de compromissos do Governo, 

ensejando infração às seguintes normas: arts. 60, §§ 2º e 3º, 83 e 90 da Lei nº 4.320/1964, do art. 50, 

inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000 e dos arts. 42 e 49 do Decreto nº 16.098/1994; (...); IV - 

determinar a todos os órgãos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

que, após a aprovação da Lei Orçamentária Anual - LOA, promovam a adequação de seus 

compromissos aos limites das dotações orçamentárias que lhes forem consignados, abstendo-se de 

contraírem obrigações que excedam o fixado na LOA, sob pena de responsabilização; V - determinar, 

ainda, ao titular da Secretaria de Estado de Fazenda que, em 90 (noventa) dias, promova as alterações 

normativas, administrativas e operacionais que se fizerem necessárias na gestão da programação 

financeira, inclusive no Siac/Siggo, de forma a coibir a assunção de obrigações sem prévio empenho e, 

por conseguinte, a contabilização intempestiva de compromissos assumidos pelos gestores distritais; 

(...). 

Decisão TCDF 5176/2005. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta, em parte, a instrução, 

decidiu: (...); II - conceder, o prazo de 30 (trinta) dias, às autoridades mencionadas na alínea “c” de 

fl. 37 e no item I de fl. 39, para que apresentem suas razões de justificativa em virtude das seguintes 

irregularidades, apontadas no quadro constante do § 8º da Informação nº 35/2005 da Divisão de 

Acompanhamento e Auditoria da 5ª Inspetoria de Controle Externo deste Tribunal de Contas: a) 

serviços prestados e não contabilizados em 2003, que deveriam ter sido inscritos na conta Restos a 

Pagar Processados; b) despesa contabilizada na conta Provisão, quando o correto seria a emissão de 

empenho e escrituração na conta Restos a Pagar; c) cancelamento indevido de empenho de despesa 

não processada, falhas que, segundo a citada Unidade Técnica da Corte, constituem ofensas às 

disposições dos artigos 35, II, 36, 60, §§ 2º e 3º, 63, §§ 1º, I, II e III, 2º, 83, 90, 92, I, e parágrafo único, 

101, 102, 103 e parágrafo único, 104 e 105, III, § 3º, da Lei nº 4.320/1964, dos artigos 50, II, III e V, 

55, III, “b”, 1 e 3, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e dos artigos 42, 

43, I, II, III e parágrafo único, 47, 49, 52, I, II, 54, 56, parágrafo único, I, II, III, IV, V, VI, e 57 do 

Decreto local nº 16.098/1994, o que pode dar ensejo à aplicação de multa, com base no que prescreve 

o artigo 57, inciso II, e da sanção prevista no artigo 60 da Lei Complementar local nº 01/1994, d) 

condicionamento da emissão de empenho à liberação de cota financeira, impedindo que os gestores 

cumpram as normas quanto ao prévio empenho da despesa; (...). 

Decisão TCDF 3079/2005. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta, em parte, a instrução, 

decidiu: (...); 

II) conceder aos titulares (...) o prazo (...), para que apresentem suas razões de justificativa, em virtude 

das restrições impostas, por meio do SIGGO, à emissão de empenho pelos ordenadores de despesa, que 

teve como consequências:  
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a) assunção de obrigações sem prévio empenho;  

b) não-inscrição de obrigações em Restos a Pagar;  

c) cancelamento indevido de Notas de Empenho;  

d) contabilização indevida de obrigações em contas de Provisão, falhas que, (...), constituem ofensas às 

disposições dos artigos (...) 50, II, III e V, 55, III, “b”, 1 e 3, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) (...). 

Decisão TCDF 3097/2004. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, Conselheiro JACOBY FERNANDES, com o qual concorda 

o 2º Revisor, Conselheiro JORGE CAETANO, decidiu: (...); III - alertar a Secretaria de Fazenda e a 

Corregedoria-Geral do Distrito Federal de que as despesas empenhadas e não pagas até 31 de 

dezembro, descritas nos incisos I a VIII do art. 72 do Decreto nº 16.098/94, deveriam ser inscritas em 

Restos a Pagar, de forma a atender ao regime de competência da despesa pública e aos requisitos 

estabelecidos em lei; (...). 

Decisão TCDF 4159/2003. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...); II. determinar 

audiência: a) do agente indicado no § 23, da instrução de fl. 151, para apresentar razões de 

justificativas, nos termos e para os fins preconizados no art. 43, II, e parágrafo único, da Lei 

Complementar 01/94, bem como ao estatuído no art. 73 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000, e art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, quanto ao aspecto legalidade, especialmente por 

não-liberação de cotas financeiras e não-inscrição em restos a pagar das despesas originais de que 

tratam as NEs nºs 50, 84 e 137 de 2002. 4, 65 e 118 de 2003, emitidas "a posteriori" pela STrRH, e 

outras de 2001 e 2002, fatos que caracterizam afronta, sobretudo em ano eleitoral, ao art. 42 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, além de postergação de reconhecimento e registro de despesas 

contratualmente avençadas, não-empenho de despesas realizadas, atrasos nos pagamentos, 

desatendimento dos princípios contábeis da competência e da oportunidade, art. 35, II, 36 e 60 da Lei 

4.320/67, 11 do Decreto nº 23.343, de 6 de novembro de 2002, e 40, XIV, "a", da Lei 8.666/93; (...).. 

        I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos 

vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma 

individualizada; 

        II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de 

competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo 

regime de caixa; 

Decisão TCDF 3968/2007.  

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...);  

II – Considerar que:  
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a) o conteúdo do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo do Distrito Federal, relativo ao 1º 

quadrimestre de 2007, atende parcialmente ao que dispõe o art. 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

vez que:  

1) os valores registrados em Restos a Pagar no demonstrativo da Dívida Consolidada não refletem a 

real situação das obrigações assumidas que deveriam ser inscritas nessa rubrica; (...). 

        III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as 

transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica 

e fundacional, inclusive empresa estatal dependente; 

        IV - as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos 

financeiros e orçamentários específicos; 

        V - as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de 

financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas de 

modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo 

menos, a natureza e o tipo de credor; 

        VI - a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos 

recursos provenientes da alienação de ativos. 

Decisão TCDF Extraordinária 5126/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução e o parecer do Ministério 

Público, decidiu: (...);  

III. Determinar (...) que: (...);  

d) faça destacar nas demonstrações das variações patrimoniais a origem e o destino dos recursos 

provenientes da alienação de ativos, conforme artigo 50, inciso VI, da LRF;  

e) classifique corretamente as receitas distritais referentes à alienação de bens, por fonte de recursos; 

(...). 

        § 1o No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações 

intragovernamentais. 

        § 2o A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá ao órgão 

central de contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que trata o art. 67. 

        § 3o A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o 

acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 

Decisão TCDF 3352/2004. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução e o parecer do Ministério 

Público, decidiu: (...);  

III. Esclarecer: (...), que a ausência do Sistema de Avaliação de Custos, exigido pelo artigo 50 da LRF, 

não impede que os mecanismos de apuração dos custos relacionados às metas que compõem os projetos, 

atividades e operações especiais constantes nas leis orçamentárias anuais e créditos adicionais sejam 
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aperfeiçoados, de forma a evitar as repetidas inconsistências verificadas ao longo do tempo e a permitir 

avaliações mais criteriosas dos programas de Governo; (...). 

Decisão TCDF Extraordinária 5126/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução e o parecer do Ministério 

Público, decidiu: (...);  

III. Determinar (...) que: (...);  

f) implemente sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial, de acordo com o § 3º do artigo 50 da LRF; (...). 

        Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação, 

nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício 

anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. 

ADI 2250 MC. 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. ARTS. 35 E 51 DA LEI 

COMPLEMENTAR N.º 101/2000. OPERAÇÕES DE CRÉDITO ENTRE ENTES FEDERADOS, POR 

MEIO DE FUNDOS. CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS 

MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. O 

art. 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao disciplinar as operações de crédito efetuadas por fundos, 

está em consonância com o inciso II do § 9.º do art. 165 da Constituição Federal, não atentando, assim, 

contra a federação. Já a sanção imposta aos entes federados que não fornecerem dados para a 

consolidação de que trata o art. 51 da LC 101/2000 igualmente não implica ofensa ao princípio 

federativo, uma vez que as operações de crédito são englobadas pela mencionada regra constitucional 

e que o texto impugnado faz referência tão-somente às transferências voluntárias. Medida cautelar 

indeferida. 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 14.651 - DF. 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO NO SIAFI, SUBSISTEMA CAUC - 

CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE ESTADO DA 

FAZENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O Subsistema CAUC - 

Cadastro Único de Convênios é um mero cadastro informatizado onde são registradas as mais variadas 

pendências verificadas por diversos órgãos de origem. Sendo assim, o conteúdo das informações é de 

responsabilidade do órgão que as envia e não do órgão que administra o sistema informatizado.  

2. As únicas hipóteses de exceção ocorrem quando a inscrição se dá pelos códigos 208 (exigência 

constante do art. 25, IV, "a", da Lei de Responsabilidade Fiscal) e 501 (exigência constante do art. 51, 

da Lei de Responsabilidade Fiscal), onde o órgão que envia as informações coincide com o órgão que 

administra o sistema informatizado, qual seja, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN. (...). 

        § 1o Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da 

União nos seguintes prazos: 
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        I - Municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até trinta de abril; 

        II - Estados, até trinta e um de maio. 

        § 2o O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a situação 

seja regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias e contrate 

operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da 

dívida mobiliária. 

Seção III 

Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

        Art. 52. O relatório a que se refere o § 3o do art. 165 da Constituição abrangerá todos os 

Poderes e o Ministério Público, será publicado até trinta dias após o encerramento de cada 

bimestre e composto de: 

Decisão TCDF 1919/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

II. Determinar que: (...);  

f) passe a publicar, juntamente com o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, as planilhas que 

são encaminhadas ao Banco Central e à Secretaria de Tesouro Nacional, para fins de acompanhamento 

das operações de crédito e endividamento do Distrito Federal; (...); 

III. Alertar (...)que este Tribunal não mais considerará publicações relativas à execução orçamentária 

com dados sujeitos a alterações, a exemplo do ocorrido com o Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária do primeiro bimestre do presente exercício; (...). 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 24.043 - GO. 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE 

MULTA A PREFEITO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. APRESENTAÇÃO DO 

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO APÓS O ENCERRAMENTO 

DO PRAZO DESIGNADO PELO ART. 6º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TCM N. 008/00. LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL, ARTS. 52, 53 E 63. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA 

INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL E SEUS DESDOBRAMENTOS: CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 

ILEGALIDADE DO ATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. ANULAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.  

1. Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por (...), Prefeito do Município (...), Estado 

(...), contra ato do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios que, corroborado pela Resolução 

Normativa n. 008/2000 do TCM, determinou a aplicação de multa no importe de R$ (...) ao impetrante 

sob o fundamento de que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO foi apresentado 

após o lapso de 45 dias do encerramento do 1º bimestre do ano de 2005. O TJGO denegou a segurança 
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sob os seguintes fundamentos: a) é competente o Tribunal de Contas para imputar a multa; b) a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, em seus arts. 52, 53 e 63, dispõe que, embora seja facultado ao Município, 

com população inferior a cinqüenta mil habitantes, a flexibilização do prazo para divulgar o Relatório 

de Gestão Fiscal - RGF, bem como os demonstrativos a que faz referência o art. 53, não permite esta 

faculdade para apresentação do próprio RREO, mas somente os demonstrativos que o acompanham; c) 

inexiste violação do devido processo legal e do direito de defesa no trâmite do processo administrativo 

que culminou com a sanção ao impetrante, sendo que ele foi notificado, conforme comprovado pelo 

documento de fl 160; d) ausência de vulneração a direito líquido e certo.  

2. É competente o Tribunal de Contas para estabelecer procedimento administrativo e imputar multa 

em decorrência do cumprimento de sua missão de praticar atos de fiscalização, conforme previsão 

contida na CF/88, art. 71, VIII e repetida na Constituição do Estado de Goiás. Ainda, o art. 73 da CF/88 

confere aos Tribunais de Contas as competências do art. 96, I, "a", dando-lhes o fundamento para 

elaborarem os seus regimentos internos. Portanto, a própria Carta Magna concede aos Tribunais força 

normativa de lei relativamente às matérias de suas atribuições pelos instrumentos regulamentares - 

Regimento Interno ou Resoluções. Nesse mister, tem respaldo a exigência de prazos para a apresentação 

dos documentos essenciais à sua atividade, como, no caso concreto, em que a Resolução Normativa 

RN-TCM n. 008/00, art. 6º, assinala o prazo de 45 dias para que os municípios entreguem o RREO, 

hipótese, portanto, que não se reveste de nenhuma espécie de ilegalidade. (...).  

5. Recurso ordinário parcialmente provido para anular o processo administrativo que culminou na 

imposição da multa ao impetrante sem facultar-lhe exercício de defesa. 

        I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as: 

        a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão 

atualizada; 

        b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa 

liquidada e o saldo; 

        II - demonstrativos da execução das: 

        a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão 

atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a 

previsão a realizar; 

        b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando 

dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no 

exercício; 

        c) despesas, por função e subfunção. 

        § 1o Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão 

destacadamente nas receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da 

dívida. 
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        § 2o O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções previstas 

no § 2o do art. 51. 

        Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a: 

        I - apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV do art. 2o, sua 

evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final do exercício; 

        II - receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso IV do art. 50; 

        III - resultados nominal e primário; 

        IV - despesas com juros, na forma do inciso II do art. 4o; 

        V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 20, os valores inscritos, 

os pagamentos realizados e o montante a pagar. 

        § 1o O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de 

demonstrativos: 

        I - do atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, conforme o § 

3o do art. 32; 

        II - das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e próprio dos 

servidores públicos; 

        III - da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação dos 

recursos dela decorrentes. 

        § 2o Quando for o caso, serão apresentadas justificativas: 

        I - da limitação de empenho; 

        II - da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à 

evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança. 

Seção IV 

Do Relatório de Gestão Fiscal 

        Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos 

referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo: 

Decisão TCDF 1407/2016. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

III – tendo em conta o caráter orientador e pedagógico da atuação desta Corte de Contas, esclarecer 

aos titulares do Poder Executivo local, do Poder Legislativo local e da Defensoria Pública do Distrito 

Federal que:  
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c) em face das disposições do art. 1º da Portaria/STN n.º 10 de 07.01.2015, a publicação do Relatório 

de Gestão Fiscal pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a partir do 1º quadrimestre de 2015, 

deixou de ser facultativa, passando a ser obrigatória; (...). 

Decisão TCDF 2307/2006. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...);  

IV - Determinar à administração do Tribunal de Contas do DF que adote a mesma data de fechamento 

do SIGGO para os controles extra contábeis que servem de base para a publicação do RGF-TCDF. 

        I - Chefe do Poder Executivo; 

        II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório equivalente, 

conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo; 

        III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão 

decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário; 

        IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados. 

        Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela 

administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio 

de cada Poder ou órgão referido no art. 20. 

        Art. 55. O relatório conterá: 

Decisão TCDF 3065/2016.  

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...); III – determinar à 

Defensoria Pública do Distrito Federal que: a) nas futuras publicações do Relatório de Gestão Fiscal 

seja dado cumprimento, no que couber, às disposições dos arts. 48, caput, 54 e 55 da Lei Complementar 

nº 101/00 (Lei de Responsabilidae Fiscal – LRF), adotando o modelo de demonstrativo de despesa com 

pessoal apresentado na Informação nº 20/2016 – NAGF (e-doc 2EE73D84), e promova, em 30 (trinta) 

dias, a disponibilização na sua página na internet dos Relatórios já publicados; b) tome as providências 

que se fizerem necessárias, juntamente com o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito 

Federal – Iprev/DF e com a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – Seplag para 

que, em 90 (noventa) dias, o planejamento e a execução orçamentária das despesas com inativos e 

pensionistas sejam registrados de forma segregada dos demais órgãos/entidades do Poder Executivo; 

c) passe a incluir no demonstrativo de despesa de pessoal as despesas relativas aos respectivos inativos 

e pensionistas, conforme discriminado no demonstrativo inserido na Informação nº 20/2016 – NAGF 

(e-doc 2EE73D84), procedendo às deduções devidas; d) inclua nas futuras publicações dos Relatórios 

de Gestão Fiscal, relativos ao último quadrimestre do exercício, demonstrativos das disponibilidades 

de caixa e da inscrição das despesas em Restos a Pagar, previstos no art. 55, inciso III, da LRF; (...). 

Decisão TCDF 3968/2007. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...);  

II – Considerar que:  
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a) o conteúdo do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo do Distrito Federal, relativo ao 1º 

quadrimestre de 2007, atende parcialmente ao que dispõe o art. 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

vez que:  

1) os valores registrados em Restos a Pagar no demonstrativo da Dívida Consolidada não refletem a 

real situação das obrigações assumidas que deveriam ser inscritas nessa rubrica;  

2) não foram contabilizados, na despesa total com pessoal, na rubrica 319034 – Outras Despesas com 

Pessoal, gastos com terceirização de mão-de-obra em substituição a servidores e empregados públicos, 

nos termos do § 2º do art. 18 da LRF;  

(...); 

III – determinar à (...) que:  

a) passe a incluir na Receita Corrente Líquida os valores do Fundo Constitucional do DF não aplicados 

no custeio de pessoal, conforme estabelecem os artigos 2º, § 2º, e 19, § 1º, V, da Lei de Responsabilidade 

Fiscal;  

b) deduza do cálculo das despesas com pessoal os gastos com inativos e pensionistas custeados com 

recursos vinculados para tal fim; (...). 

Decisão TCDF 3234/2007. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução e o parecer 

do Ministério Público, decidiu: (...);  

II – Considerar que o conteúdo do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, relativo ao 3º 

quadrimestre de 2006, desatende ao disposto no art. 55, I, b, e III, a e b, da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, pela ausência de contabilização, até o final do exercício, de obrigações assumidas em 2006;(...); 

IV – Reiterar (...) os termos do item V da Decisão TCDF nº 4.851/2003, no sentido de que, na elaboração 

dos próximos demonstrativos de disponibilidade de caixa, apresente os recursos e as obrigações 

agrupados por grupo de fonte de recursos; (...). 

Decisão TCDF 1775/2006. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, decidiu: (...); II - considerar que o 

conteúdo do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo do Distrito Federal, relativo ao 3º 

quadrimestre de 2005, atende parcialmente ao que dispõe o art. 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

pelos seguintes motivos: a) o demonstrativo de gastos com pessoal não contempla o valor integral dos 

contratos de terceirização de mão-de-obra referentes à substituição de servidores públicos; b) os 

valores registrados em restos a pagar não refletem a real situação dessas obrigações; (...). 

Decisão TCDF 5707/2005. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta o posicionamento da 

5ª Inspetoria de Controle Externo, decidiu(...); II - considerar que o conteúdo do Relatório de Gestão 

Fiscal do Poder Executivo do Distrito Federal relativo ao 2º quadrimestre de 2005 atende parcialmente 

ao que dispõe o art. 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelos seguintes motivos: a) o demonstrativo 
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de gastos com pessoal não contempla o valor integral dos contratos de terceirização de mão-de-obra 

referentes à substituição de servidores públicos; b) os valores registrados em restos a pagar não 

refletem a real situação dessas obrigações; (...). 

Decisão TCDF 3371/2005. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...); II - considerar que o conteúdo do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo do Distrito 

Federal, relativo ao 1º quadrimestre de 2005, atende parcialmente ao que dispõe o art. 55 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, pelos seguintes motivos: a) o demonstrativo de gastos com pessoal não 

contempla o valor integral dos contratos de terceirização de mão-de-obra referentes à substituição de 

servidores públicos; b) o demonstrativo da dívida consolidada não detalha os precatórios emitidos a 

partir de 5.5.2000 pendentes de pagamento; c) os valores registrados em restos a pagar não refletem a 

real situação dessas obrigações; (...). 

Decisão TCDF 2996/2005. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução e o parecer 

do Ministério Público, decidiu: (...); III. em conseqüência, nos termos do art. 24 da Lei Complementar 

nº 01/1994, considerar quites os servidores a seguir relacionados: (...), Período: (...); (...), Período: 

(...); (...), Período: (...); IV. aprovar e determinar a publicação do acórdão apresentado pelo Relator; 

V. autorizar o arquivamento dos autos e a devolução do apenso à origem. 

Decisão TCDF 3764/2004. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...);  

II - Tomar conhecimento, ainda, do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo do Distrito Federal 

relativo ao primeiro quadrimestre de 2004, considerando-o parcialmente em conformidade com as 

disposições ínsitas nos artigos 54 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal, dadas as ressalvas apontadas 

na Instrução, concernentes:  

a) ao valor das despesas com pessoal não incorpora os gastos com a terceirização de mão-de-obra;  

b) ao valor da dívida consolidada não inclui as despesas que deveriam constar como restos a pagar de 

2003, mas foram reconhecidas como despesas de exercícios anteriores em 2004;  

c) à ausência de controle dos precatórios, dificultando a manifestação do controle externo quanto à 

regularidade dos saldos pendentes de pagamento; (...). 

Decisão TCDF Extraordinária Administrativa 42/2001. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu:(...);  

b) determinar (...) que, até que seja editado ato declarando a desnecessidade dos cargos efetivos da 

Carreira de Administração Pública noticiados no Processo (...), compute integralmente no cálculo do 

limite de gastos com pessoal todos os contratos referentes a execução de atividades relacionadas às 

atribuições desses cargos, uma vez que permanecem formalmente previstos no quadro de pessoal deste 

Tribunal;  
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c) determinar (...) que, até quinze dias após o encerramento de cada quadrimestre, informe o valor da 

Receita Corrente Líquida aos órgãos do Poder Legislativo, Câmara Legislativa e Tribunal de Contas 

do Distrito Federal, de forma a permitir o cumprimento do prazo exigido pelo art. 55 da LRF. 

        I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes 

montantes: 

Decisão TCDF 3371/2005. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...);  

II - Considerar que o conteúdo do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo do Distrito Federal, 

relativo ao 1º quadrimestre de 2005, atende parcialmente ao que dispõe o art. 55 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, pelos seguintes motivos:  

a) o demonstrativo de gastos com pessoal não contempla o valor integral dos contratos de terceirização 

de mão-de-obra referentes à substituição de servidores públicos;  

b) o demonstrativo da dívida consolidada não detalha os precatórios emitidos a partir de 5.5.2000 

pendentes de pagamento;  

c) os valores registrados em restos a pagar não refletem a real situação dessas obrigações; (...). 

        a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas; 

        b) dívidas consolidada e mobiliária; 

        c) concessão de garantias; 

Decisão TCDF 2280/2013. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, decidiu: (...); IV - em face da existência 

de contrato de Parceria Público-Privada em execução na administração pública local, determinar à 

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal que, levando em consideração as normas 

estabelecidas na Portaria/STN nº 614/06, e demais legislação correlata, passe a incluir, no 

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida constante dos RGF’s, informações relativas a dívidas 

provenientes desse tipo de contratação; V - determinar ao Conselho Gestor de Parcerias Público-

Privadas do Distrito Federal – CGP que, em observância ao disposto no art. 11, da Resolução/TCDF 

nº 189/08, no art. 14, §§ 4º e 5º, da Lei nº 3.792/06, e no art. 3º, inciso VII, do seu Regimento, 

disponibilize na internet e publique no Diário Oficial do Distrito Federal, até 30 (tinta) dias após o 

encerramento do terceiro quadrimestre do exercício correspondente, relatório anual de desempenho 

dos contratos de Parcerias Público-Privadas – PPPs; (...). 

Decisão TCDF 6195/2003. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator(...) decidiu: (...);  

III - determinar (...) que, nas próximas publicações do RGF: (...) 
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c - inclua, nos próximos relatórios, demonstrativo referente a concessão de garantias, previsto no art. 

55, inciso I, item "c", da LRF, ou indique, por meio de nota explicativa, a ausência de operações dessa 

natureza no DF; (...). 

        d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita; 

        e) despesas de que trata o inciso II do art. 4o; 

        II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos 

limites; 

Decisão TCDF 3065/2016. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) 

III – determinar (...) que: 

 a) nas futuras publicações do Relatório de Gestão Fiscal seja dado cumprimento, no que couber, às 

disposições dos arts. 48, caput, 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal 

– LRF), adotando o modelo de demonstrativo de despesa com pessoal (...), e promova, (...), a 

disponibilização na sua página na internet dos Relatórios já publicados;  

b) tome as providências que se fizerem necessárias, (...) para que, (...), o planejamento e a execução 

orçamentária das despesas com inativos e pensionistas sejam registrados de forma segregada dos 

demais órgãos/entidades do Poder Executivo;  

c) passe a incluir no demonstrativo de despesa de pessoal as despesas relativas aos respectivos inativos 

e pensionistas, (...), procedendo às deduções devidas;  

d) inclua nas futuras publicações dos Relatórios de Gestão Fiscal, relativos ao último quadrimestre do 

exercício, demonstrativos das disponibilidades de caixa e da inscrição das despesas em Restos a Pagar, 

previstos no art. 55, inciso III, da LRF; (...). 

Decisão TCDF 5779/2015. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...); 

II – Alertar, em virtude da extrapolação do limite máximo de gasto com pessoal no 2º quadrimestre de 

2015, a chefia do Poder Executivo do Distrito Federal e os titulares das Secretarias de Estado de 

Planejamento, Orçamento e Gestão e de Fazenda do Distrito Federal: (...); 

c) que, enquanto perdurar a necessidade de readequação do limite de gasto com pessoal, a publicação 

dos Relatórios de Gestão Fiscal deve se fazer acompanhar da tabela intitulada “Trajetória de Retorno 

ao Limite de Despesa”, prevista no item 04.01.06.03 do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, 6ª 

edição, e das medidas corretivas adotadas ou a adotar, conforme previsto no inciso II do art. 55 da 

LRF; (...). 

Decisão TCDF 4457/2010. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  
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III - tendo em conta a extrapolação do limite de gasto com pessoal, ocorrida no 1º quadrimestre de 

2010, determinar à (...) que seja dado cumprimento ao disposto nos artigos 23, "caput", e 55, inciso II, 

todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, alertando a administração daquela Casa quanto às 

disposições do § 1º do art. 5º da Lei nº 10.028/2000, c/c o inciso IV desse mesmo artigo, assim como 

das vedações a que se encontra submetida, estabelecidas nos incisos I a V do parágrafo único do art. 

22 da LRF, além das demais consequências previstas em lei; (...). 

        III - demonstrativos, no último quadrimestre: 

        a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro; 

Decisão TCDF 3499/2011. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

V - determinar (...) que, (...), informe a esta Corte quais medidas estão sendo adotadas para o 

atendimento da determinação constante do item V da Decisão TCDF nº 3.144/2010, atinente à inserção, 

nos Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Executivo relativos ao último quadrimestre do exercício, de 

demonstrativo de disponibilidade de caixa que apresente o detalhamento dos recursos e das obrigações 

agrupados por grupo de fonte de recurso, na forma do modelo anteriormente indicado ou de outro que 

atenda a mesma finalidade; (...). 

Decisão TCDF 3144/2010. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...); V - determinar à 

Secretaria de Fazenda do Distrito Federal que, na elaboração dos próximos demonstrativos de 

disponibilidade de caixa, apresente os recursos e as obrigações agrupados por grupo de fonte de 

recurso, na forma do correspondente modelo constante da instrução, autorizando a remessa de cópia 

da mesma àquela jurisdicionada, para melhor entendimento; (...). 

        b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas: 

Decisão TCDF 6530/2012. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – promover o ajuste 

redacional da deliberação contida no item III da Decisão nº 2.317/2012, para que passe a conter o 

seguinte teor: "determinar às Secretarias de Educação, de Saúde, de Fazenda e de Planejamento e 

Orçamento que adotem as medidas necessárias voltadas à previsão e manutenção de dotações 

orçamentárias na Lei Orçamentária Anual e em créditos adicionais em valores suficientes para que as 

despesas de pessoal das áreas de educação e de saúde, quando custeadas complementarmente com 

recursos do Tesouro local, sejam empenhadas dentro do seu respectivo exercício de competência”; (...); 

IV – autorizar: a) que as medidas a serem adotadas para dar cumprimento ao item III da Decisão nº 

2.317/2012 sejam implantadas de forma gradual, de modo a minimizar os impactos nos indicadores 

fiscais do Governo local; (...). 
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Decisão TCDF 2317/2012. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) II. reiterar os termos 

contidos no item III “a” da Decisão nº 2.768/11, no sentido de alertar o Governador do Distrito Federal 

e os Secretários de Fazenda e de Planejamento e Orçamento do DF para que, nas regulamentações 

afetas à execução orçamentária, financeira e contábil referentes aos exercícios de 2012 e seguintes, 

evitem editar normas que impeçam a contabilização (empenho e inscrição em Restos a Pagar) de 

despesas da competência do exercício, a exemplo da disposição contida no Decreto n° 33.478/12, para 

que não haja transposição de despesas para o exercício subsequente; III. determinar às Secretarias de 

Educação, de Saúde, de Fazenda e de Planejamento e Orçamento que adotem as medidas necessárias 

voltadas à previsão e manutenção de dotações orçamentárias na Lei Orçamentária Anual e em créditos 

adicionais em valores suficientes para que as despesas de pessoal das áreas de educação e de saúde 

sejam custeadas, complementarmente, com recursos do Tesouro local, e empenhadas dentro do seu 

respectivo exercício de competência; (...). 

Decisão TCDF 2768/2011. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...); II - reiterar os termos 

contidos nos itens II e III da Decisão nº 2.849/10, com os ajustes necessários, para: II.1. determinar: a) 

aos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, assim como às 

empresas estatais dependentes, a adoção de medidas efetivas para impedir: (...) a.II) que a 

contabilização de despesas incorridas ou compromissos assumidos da competência do exercício seja 

transposta para o exercício subsequente, por ausência de empenho ou cancelamento de saldo de 

empenho, de forma a cumprir os princípios orçamentários da anualidade, da universalidade, do 

planejamento e da transparência das ações governamentais, do controle e do equilíbrio fiscal das contas 

públicas, assim como as disposições legais sobre a matéria, em especial, dos arts. 35, II, 36, 60, 83 e 

89 a 91 da Lei nº 4.320/64, arts. 48, 49, 80 e 81 do Decreto nº 32.598/10 e arts. 1º, § 1º, 42 e 50, II, da 

Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF); (...) b) às Secretarias de Estado 

de Fazenda e de Planejamento e Orçamento do DF que aprimorem as medidas por elas já adotadas, 

para que o planejamento e a execução orçamentária e financeira do Distrito Federal sejam realizados 

de forma a possibilitar o cumprimento das deliberações constantes do item II.a supra; c) à Secretaria 

de Transparência e Controle do DF que aprimore as medidas por ela já adotadas, com vistas a 

promover o efetivo acompanhamento da execução orçamentária e financeira do DF, em especial das 

medidas anteriormente deliberadas, orientando e fiscalizando os gestores públicos, de modo a evitar a 

ocorrência das irregularidades apontadas no citado Relatório de Auditoria; (...) III - alertar: a) o 

Senhor Governador e os Senhores Secretários de Fazenda e de Planejamento e Orçamento do DF para 

que, nas regulamentações afetas à execução orçamentária, financeira e contábil referentes aos 

exercícios de 2011 e seguintes, evitem editar normas que impeçam a contabilização (empenho e 

inscrição em Restos a Pagar) de despesas da competência do exercício, a exemplo da disposição contida 

no § 3º do art. 4º do Decreto nº 32.329/10, para que não haja transposição de despesas para o exercício 

subsequente; (...). 
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Decisão TCDF 2849/2010. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...); II - determinar: a) aos 

órgãos e entidades integrantes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, assim como às 

empresas estatais dependentes, a adoção de medidas efetivas para impedir: (...); a.2) que a 

contabilização de despesas incorridas ou compromissos assumidos da competência do exercício seja 

transposta para o exercício subsequente, por ausência de empenho ou cancelamento de saldo de 

empenho, de forma a cumprir os princípios orçamentários da anualidade, da universalidade, do 

planejamento e da transparência das ações governamentais, do controle e do equilíbrio fiscal das contas 

públicas, assim como as disposições legais sobre a matéria, em especial, dos arts. 35, II, 36, 60, 83 e 

89 a 91 da Lei nº 4.320/64, arts. 42, 43, 72 e 73 do Decreto nº 16.098/94 e arts. 1º, § 1º, 42 e 50, II, da 

Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF); (...); c) à Corregedoria-Geral do 

Distrito Federal - CGDF que aprimore as medidas por ela já adotadas, com vistas a promover o efetivo 

acompanhamento da execução orçamentária e financeira do DF, em especial das medidas 

anteriormente deliberadas, orientando e fiscalizando os gestores públicos, de modo a evitar a 

ocorrência das irregularidades apontadas no citado Relatório de Auditoria, autorizando, desde já, 

encaminhamento de cópia do mesmo; (...). 

Decisão TCDF 4508/2006. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...); II - aplicar, com fulcro no art. 57, II, da LO/TCDF, multa individual aos titulares das Pastas 

nominadas no item anterior, no valor de R$ (...), por introduzirem limitações no módulo Sistema 

Integrado de Administração Contábil do Distrito Federal - SIAC do Sistema Integrado de Gestão 

Governamental - SIGGO, que impedem a tempestiva contabilização de compromissos do Governo, 

ensejando infração às seguintes normas: arts. 60, §§ 2º e 3º, 83 e 90 da Lei nº 4.320/1964, do art. 50, 

inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000 e dos arts. 42 e 49 do Decreto nº 16.098/1994; (...); IV - 

determinar a todos os órgãos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

que, após a aprovação da Lei Orçamentária Anual - LOA, promovam a adequação de seus 

compromissos aos limites das dotações orçamentárias que lhes forem consignados, abstendo-se de 

contraírem obrigações que excedam o fixado na LOA, sob pena de responsabilização;  V - determinar, 

ainda, ao titular da Secretaria de Estado de Fazenda que, em 90 (noventa) dias, promova as alterações 

normativas, administrativas e operacionais que se fizerem necessárias na gestão da programação 

financeira, inclusive no Siac/Siggo, de forma a coibir a assunção de obrigações sem prévio empenho e, 

por conseguinte, a contabilização intempestiva de compromissos assumidos pelos gestores distritais; 

(...). 

Decisão TCDF 5176/2005. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta, em parte, a instrução, 

decidiu: (...); II - conceder, o prazo de 30 (trinta) dias, às autoridades mencionadas na alínea “c” de 

fl. 37 e no item I de fl. 39, para que apresentem suas razões de justificativa em virtude das seguintes 

irregularidades, apontadas no quadro constante do § 8º da Informação nº 35/2005 da Divisão de 
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Acompanhamento e Auditoria da 5ª Inspetoria de Controle Externo deste Tribunal de Contas: a) 

serviços prestados e não contabilizados em 2003, que deveriam ter sido inscritos na conta Restos a 

Pagar Processados; b) despesa contabilizada na conta Provisão, quando o correto seria a emissão de 

empenho e escrituração na conta Restos a Pagar; c) cancelamento indevido de empenho de despesa 

não processada, falhas que, segundo a citada Unidade Técnica da Corte, constituem ofensas às 

disposições dos artigos 35, II, 36, 60, §§ 2º e 3º, 63, §§ 1º, I, II e III, 2º, 83, 90, 92, I, e parágrafo único, 

101, 102, 103 e parágrafo único, 104 e 105, III, § 3º, da Lei nº 4.320/1964, dos artigos 50, II, III e V, 

55, III, “b”, 1 e 3, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e dos artigos 42, 

43, I, II, III e parágrafo único, 47, 49, 52, I, II, 54, 56, parágrafo único, I, II, III, IV, V, VI, e 57 do 

Decreto local nº 16.098/1994, o que pode dar ensejo à aplicação de multa, com base no que prescreve 

o artigo 57, inciso II, e da sanção prevista no artigo 60 da Lei Complementar local nº 01/1994, d) 

condicionamento da emissão de empenho à liberação de cota financeira, impedindo que os gestores 

cumpram as normas quanto ao prévio empenho da despesa; (...). 

Decisão TCDF 3079/2005. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta, em parte, a instrução, 

decidiu: (...); 

II) conceder aos titulares (...) o prazo (...), para que apresentem suas razões de justificativa, em virtude 

das restrições impostas, por meio do SIGGO, à emissão de empenho pelos ordenadores de despesa, que 

teve como consequências:  

a) assunção de obrigações sem prévio empenho;  

b) não-inscrição de obrigações em Restos a Pagar;  

c) cancelamento indevido de Notas de Empenho;  

d) contabilização indevida de obrigações em contas de Provisão, falhas que, (...), constituem ofensas às 

disposições dos artigos (...)50, II, III e V, 55, III, “b”, 1 e 3, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) (...). 

Decisão TCDF 3097/2004. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, Conselheiro JACOBY FERNANDES, com o qual concorda 

o 2º Revisor, Conselheiro JORGE CAETANO, decidiu: (...); III - alertar a Secretaria de Fazenda e a 

Corregedoria-Geral do Distrito Federal de que as despesas empenhadas e não pagas até 31 de 

dezembro, descritas nos incisos I a VIII do art. 72 do Decreto nº 16.098/94, deveriam ser inscritas em 

Restos a Pagar, de forma a atender ao regime de competência da despesa pública e aos requisitos 

estabelecidos em lei; (...). 

Decisão TCDF 4159/2003. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...); II. determinar 

audiência: a) do agente indicado no § 23, da instrução de fl. 151, para apresentar razões de 

justificativas, nos termos e para os fins preconizados no art. 43, II, e parágrafo único, da Lei 
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Complementar 01/94, bem como ao estatuído no art. 73 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000, e art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, quanto ao aspecto legalidade, especialmente por 

não-liberação de cotas financeiras e não-inscrição em restos a pagar das despesas originais de que 

tratam as NEs nºs 50, 84 e 137 de 2002. 4, 65 e 118 de 2003, emitidas "a posteriori" pela STrRH, e 

outras de 2001 e 2002, fatos que caracterizam afronta, sobretudo em ano eleitoral, ao art. 42 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, além de postergação de reconhecimento e registro de despesas 

contratualmente avençadas, não-empenho de despesas realizadas, atrasos nos pagamentos, 

desatendimento dos princípios contábeis da competência e da oportunidade, art. 35, II, 36 e 60 da Lei 

4.320/67, 11 do Decreto nº 23.343, de 6 de novembro de 2002, e 40, XIV, "a", da Lei 8.666/93; (...). 

        1) liquidadas; 

        2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso 

II do art. 41; 

        3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de 

caixa; 

        4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados; 

AI 730373 AgR. 

Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo e Processual Civil. Negativa de prestação 

jurisdicional. Não ocorrência. Município. Emissão de empenhos. Cancelamento. Mercadorias. Débito. 

Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de 

origem mediante Decisão suficientemente motivada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o 

reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não 

provido. 

        c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso IV do art. 38. 

        § 1o O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos II, III e IV do art. 54 

conterá apenas as informações relativas à alínea a do inciso I, e os documentos referidos nos 

incisos II e III. 

        § 2o O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que 

corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. 

Decisão TCDF 1074/2002. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu:  

I) determinar (...) que:  

1) publique o Relatório de Gestão Fiscal em outros meios de comunicação, inclusive eletrônico, de forma 

a ampliar o acesso e possibilitar maior conhecimento das informações nele contidas, cumprindo o 

disposto no § 2º do art. 55 da LRF; 

2) observe rigorosamente o prazo 30 dias para a publicação do citado relatório, nos termos do § 2º do 

art. 55 da LRF; 
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Decisão TCDF 4374/2001. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, decidiu solicitar (...) que, considerando as áreas de 

competências de cada órgão, prestem, (...), os esclarecimentos pertinentes sobre a publicação fora do 

prazo legal do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo do último quadrimestre (...) e a publicação 

do suplemento ao DODF n.º (...)com data retroativa, devendo encaminhar junto as razões de justificativas 

que tiver(em) o(s) responsável(is) por esses fatos, que configuram inobservância do disposto no art. 55, 

§ 2º, da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e infração administrativa 

contra as leis de finanças públicas, conforme art. 5º da Lei n.º 10.028/2000. 

        § 3o O descumprimento do prazo a que se refere o § 2o sujeita o ente à sanção prevista 

no § 2o do art. 51. 

        § 4o Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de forma 

padronizada, segundo modelos que poderão ser atualizados pelo conselho de que trata o art. 

67. 

Seção V 

Das Prestações de Contas 

        Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas 

próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do 

Ministério Público, referidos no art. 20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do 

respectivo Tribunal de Contas. 

ADI 2238 MC. 

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. Lei Complementar nº 101/2000. Não-conhecimento. (...).  

XXVI - Art. 56, caput: norma que contraria o inciso II do art. 71 da Carta Magna, tendo em vista que 

apenas as contas do Presidente da República deverão ser apreciadas pelo Congresso Nacional. (...). 

XXVII - Art. 57: a referência a "contas de Poder", no § 2º do Art. 57, evidencia a abrangência, no termo 

"contas" constante do caput do artigo, daqueles cálculos decorrentes da atividade financeira dos 

administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, que somente poderão ser 

objeto de julgamento pelo Tribunal de Contas competente (inciso II do art. 71 da Constituição). Medida 

cautelar deferida. Medida Provisória nº 1.980-22/2000. Ação prejudicada. (...). 

        § 1o As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito: 

        I - da União, pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, 

consolidando as dos respectivos tribunais; 

        II - dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça, consolidando as dos demais 

tribunais. 
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        § 2o O parecer sobre as contas dos Tribunais de Contas será proferido no prazo previsto 

no art. 57 pela comissão mista permanente referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou 

equivalente das Casas Legislativas estaduais e municipais. 

        § 3o Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas, julgadas ou 

tomadas. 

        Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no 

prazo de sessenta dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições 

estaduais ou nas leis orgânicas municipais. 

Decisão TCDF 2946/2001. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu:  

I tomar conhecimento: (...);  

b) dos estudos realizados pela Comissão designada (...), acerca dos procedimentos a serem adotados 

para cumprimento dos artigos 56, 57 e 58 da Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000; (...);  

III firmar o entendimento de que o parecer prévio sobre a gestão fiscal, para os efeitos das disposições 

legais citadas, não envolverá exame da responsabilidade dos administradores, ordenadores de despesa 

e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, os quais continuarão com as respectivas 

contas julgadas pelo Tribunal, nos termos do seu Regimento Interno. 

ADI 2238 MC. 

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. Lei Complementar nº 101/2000. Não-conhecimento.  (...). 

XXVII - Art. 57: a referência a "contas de Poder", no § 2º do Art. 57, evidencia a abrangência, no termo 

"contas" constante do caput do artigo, daqueles cálculos decorrentes da atividade financeira dos 

administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, que somente poderão ser 

objeto de julgamento pelo Tribunal de Contas competente (inciso II do art. 71 da Constituição). Medida 

cautelar deferida. Medida Provisória nº 1.980-22/2000. Ação prejudicada. (...). 

        § 1o No caso de Municípios que não sejam capitais e que tenham menos de duzentos 

mil habitantes o prazo será de cento e oitenta dias. 

        § 2o Os Tribunais de Contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de 

Poder, ou órgão referido no art. 20, pendentes de parecer prévio. 

        Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à 

previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e 

combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e 

judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de 

contribuições. 
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Seção VI 

Da Fiscalização da Gestão Fiscal 

        Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o 

sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento 

das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a: 

Decisão TCDF 1616/2007. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução e o parecer do 

Ministério Público, decidiu: (...);  

V. reiterar o alerta consignado pelo TCDF no item (...)aos atuais Chefes do Poder Executivo e do Poder 

Legislativo do Distrito Federal no sentido de que os demonstrativos legalmente exigidos no art. 14 da 

LRF passem a acompanhar o projeto de lei específico que implique renúncia de receita, para fins de 

avaliação do Legislativo distrital e conhecimento da sociedade e dos órgãos de controle, tendo por 

fundamento a disposição constante no art. 59 da LC n° 101/2000 e à luz dos princípios da transparência 

fiscal, da prudência e da responsabilidade fiscal; (...). 

Decisão TCDF 5884/2005. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com a proposta do Relator, tendo em conta a instrução e o 

parecer do Ministério Público, decidiu: (...); 

VIII - com fundamento no art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e à luz dos princípios da 

transparência fiscal, da prudência e da responsabilidade fiscal, alertar os Senhores Chefes dos Poderes 

Executivo e Legislativo (Câmara Legislativa do Distrito Federal) que os demonstrativos legalmente 

exigidos no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal devem acompanhar o projeto de lei específica 

que implique renúncia de receita, para avaliação do Poder Legislativo, e para conhecimento da 

sociedade e dos órgãos de controle; (...). 

Decisão TCDF 1633/2005. 

O Tribunal decidiu: (...);  

II- Com fundamento no art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e à vista dos princípios da prudência 

e da responsabilidade fiscal, alertar os Chefes do Poder Executivo e da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal para a necessidade de ser verificado, previamente à adoção de medidas que impliquem criação 

ou aumento de despesa com pessoal, o atendimento das seguintes exigências:  

a) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 169, § 1º, II da Constituição 

Federal);  

b) existência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, I da Constituição Federal);  

c) não vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias (art. 37, XIII da Constituição 

Federal);  
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d) atendimento do limite legal de despesas com inativos (art. 21, inc. II da LRF), com interpretação 

dada na ADIN nº 2238-5;  

e) estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois 

seguintes (art. 16, inc. I; 17, § 1º; e art. 24 da LRF);  

f) demonstração da origem dos recursos para seu custeio (art. 17, § 1º, e art. 24 da LRF);  

g) comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados previstas no 

anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 17, § 2º, e art. 24 da LRF);  

h) compensação dos efeitos financeiros, nos períodos seguintes, pelo aumento permanente de receita ou 

pela redução permanente de despesas (art. 17, § 2º, e art. 24 da LRF);  

i) expedição do ato anteriormente ao último cento e oitenta dias do mandato do titular do respectivo 

Poder ou órgão (art. 21, parágrafo único da LRF);  

j) despesas com pessoal inferiores a 95% do respectivo limite de gastos (art. 22, parágrafo único da 

LRF);  

III- recomendar aos referidos gestores fiscais que, à luz do princípio da transparência fiscal, adotem 

medidas tendentes a que a comprovação do efetivo cumprimento das condições prévias indicadas no 

item anterior, para a criação ou aumento de gastos com pessoal, passem a acompanhar o projeto de lei 

ou resolução, ou a mensagem de seu proponente, para conhecimento da sociedade e dos órgãos de 

controle indicados no caput do art. 59 da Lei Complementar nº 101/00; (...). 

Decisão TCDF 1494/2003. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu:(...);  

III. Determinar (...) que:  

a) promova a necessária integração dos setores de planejamento, orçamento, finanças e contabilidade, 

de forma a viabilizar o cumprimento da LRF, tendo em vista que as incompatibilidades de números e 

critérios adotados por essas áreas na elaboração do Anexo de Metas Fiscais, da Lei Orçamentária 

Anual e da programação financeira impossibilitaram ao TCDF cumprir a atribuição que lhe foi imposta 

pelo art. 59 da LC 101/00; (...). 

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 836.108 - RJ. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO JUDICIAL 

OBJETIVANDO OBRIGAR O MUNICÍPIO A OBSERVAR A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 

ILEGITIMIDADE ATIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMITAÇÃO LEGAL. 

ART. 59 DA LRF. NÃO-IMPUGNAÇÃO, PELO RECURSO ESPECIAL, DE TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PERMANÊNCIA DE FUNDAMENTO INATACADO. 

SÚMULA 283/STF. 1. Versam os autos sobre ação de obrigação de fazer e não-fazer, com pedido de 

antecipação de tulela, ajuizada pela empresa (...) em face do Município (...) objetivando o cumprimento 

da Lei de Responsabilidade Fiscal. O juízo de primeiro grau, pautando-se no art. 59 da LRF, extinguiu 

o feito sem julgamento de mérito por entender que a recorrente, empresa concessionária de energia 
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elétrica, não possui legitimidade ativa para pleitear o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal 

e pela impossibilidade jurídica do pedido. O TJRJ manteve os termos da sentença por não vislumbrar 

a legitimação ativa para exigir o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, por força do 

seu art. 59, só pode ser feito pelo "Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de 

Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público ", apontando, ainda, a 

impossibilidade jurídica do pedido, pois "a suposta dívida havida entre as partes em contenda não 

decorre de ato normativo, mas de contrato administrativo, razão pela qual não pode ser classificada 

como despesa corrente, que é obrigatória, conforme determina o art. 17 da LRF". Recurso especial pela 

empresa de energia elétrica, ao qual foi negado seguimento no juízo prévio de admissibilidade. Agravo 

de instrumento pela concessionária pleiteando a reforma da Decisão TCDF agravada e o recebimento 

do recurso especial. Decisão monocrática desta relatoria negando provimento ao agravo de 

instrumento em razão de óbice sumular 283/STF e por não ter sido demonstrado o dissenso 

interpretativo. Interposição de agravo regimental.  

2. Tanto o juízo de primeiro grau como o Tribunal estadual pautaram-se na ilegitimidade ativa da 

concessionária de energia elétrica ao indeferir o pleito da empresa recorrente, consignando que, nos 

termos do art. 59 da LRF, não compete à concessionária de energia elétrica a fiscalização do 

cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, desiderato que é de responsabilidade do Tribunal de 

Contas da União, do Ministério Público e diretamente do Poder Legislativo. Tal fundamento, contudo, 

findou inatacado pelo recorrente, impondo a incidência de óbice sumular (283/STF).  

3. De toda sorte, conforme exaustivamente ressaltado pela instância de origem, a Light Serviços de 

Eletricidade S/A não detém poderes de ingerência para protestar, em proveito próprio, o cumprimento 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, por lhe faltar legitimidade para tanto.  

4. Apenas ad argumentando tantum, existem mecanismos outros de a recorrente buscar a satisfação de 

seu débito. O STJ possui o posicionamento no sentido de que é legítimo ao fornecedor do serviço de 

energia elétrica suspender a prestação de seus serviços em caso de inadimplência, inclusive nos casos 

de pessoa jurídica de direito público, bastando, para tanto, a prévia comunicação.  

5. Agravo regimental não-provido. 

        I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 

        II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a 

Pagar; 

        III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, 

nos termos dos arts. 22 e 23; 

        IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos 

montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites; 

        V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as 

restrições constitucionais e as desta Lei Complementar; 

        VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. 
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        § 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando 

constatarem: 

        I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II do art. 4o e no art. 

9o; 

Decisão TCDF 3773/2003. 

O Tribunal, (...), decidiu: (...);  

III – alertar, ainda, (...) que persistem divergências nas estimativas constantes do Anexo de Metas 

Fiscais, LOA/2003 e Programação Financeira para 2003, comprometendo a análise prevista no art. 9º 

da LRF e, consequentemente, o acompanhamento exigido pelo inciso I do § 1º do art. 59 desse mesmo 

diploma legal. 

        II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) 

do limite; 

Decisão TCDF 1564/2012. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...); IV. em cumprimento ao 

disposto no art. 59, inciso II, § 1°, da Lei de Responsabilidade Fiscal, alertar o Senhor Governador do 

Distrito Federal e a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal de que no 3° quadrimestre de 2011 

ocorreu a extrapolação do percentual de 95% do limite máximo de 49% estabelecido para despesas 

com pessoal do Poder Executivo local, devendo obedecer às disposições do parágrafo único do art. 22 

da LRF, enquanto permanecer além do limite prudencial; (...); 

Decisão TCDF 3510/2012. 

Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...); III. em cumprimento ao 

disposto no art. 59, inciso II, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, alertar o Senhor Governador do 

Distrito Federal e a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal quanto à extrapolação de 90% do limite 

de 49% estabelecido para despesas com pessoal do Poder Executivo local, ocorrida no 1º quadrimestre 

de 2012; (...). 

Decisão TCDF 6766/2011. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...); III. em cumprimento ao 

disposto no art. 59, inciso II, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, alertar o Senhor Governador do 

Distrito Federal e a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal quanto à extrapolação de 90% do limite 

de 49% estabelecido para despesas com pessoal do Poder Executivo local, ocorrida no 2º quadrimestre 

de 2011; (...). 

Decisão TCDF 4131/2011. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...); III. em cumprimento ao 

disposto no art. 59, inciso II, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, alertar o Senhor Governador do 

Distrito Federal e a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal quanto à extrapolação de 90% do limite 
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de 49% estabelecido para despesas com pessoal do Poder Executivo local, ocorrida no 1º quadrimestre 

de 2011; (...). 

Decisão TCDF 5239/2010. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...); II - em cumprimento ao 

disposto no inciso II do § 1º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, alertar o Senhor 

Governador do Distrito Federal e a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal quanto à extrapolação 

de 90% do limite de 49% estabelecido para despesas com pessoal do Poder Executivo, ocorrida no 1º 

quadrimestre de 2010; (...). 

Decisão TCDF 3239/2010. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);  

III - em cumprimento ao disposto no inciso II do § 1º do art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal - 

LRF, alertar a administração deste Tribunal quanto à extrapolação do limite de 90% do percentual de 

1,30% da Receita Corrente Líquida - RCL estabelecido para as respectivas despesas com pessoal, 

ocorrida no 1º quadrimestre de 2010; (...). 

Decisão TCDF 1012/2010. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...); III – em cumprimento ao 

disposto no inciso II do § 1º do art. 59 da LRF, c/c o parágrafo único do art. 22 da mesma lei, alertar a 

Câmara Legislativa do Distrito Federal quanto à extrapolação dos limites de 90% e 95% do percentual 

de 1,7% da RCL, estabelecido para despesas com pessoal daquele órgão, ocorrida no 3º quadrimestre 

de 2009, bem como para as proibições constantes do parágrafo único do art. 22 antes mencionado; (...). 

Decisão TCDF 7782/2009. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...); III – em cumprimento ao 

disposto no inciso II do § 1º do art. 59 da LRF, alertar a Câmara Legislativa do Distrito Federal quanto 

à extrapolação de 90% do limite de 1,7% estabelecido para despesas com pessoal daquele órgão, 

ocorrida nos 1º e 2º quadrimestres de 2009; (...). 

        III - que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e 

da concessão de garantia se encontram acima de 90% (noventa por cento) dos respectivos 

limites; 

        IV - que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em 

lei; 

ADI 2238 MC. 

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. Lei Complementar nº 101/2000. Não-conhecimento.  

(...).  

XVIII - Art. 59, § 1º, inciso IV: trata-se de dispositivo que prevê mera advertência. 3(...). 
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        V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de 

irregularidades na gestão orçamentária. 

        § 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa 

total com pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20.        

        § 3o O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto nos §§ 2o, 

3o e 4o do art. 39. 

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

        Art. 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nesta 

Lei Complementar para as dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão 

de garantias. 

ADI 2238 MC. 

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. Lei Complementar nº 101/2000. Não-conhecimento. (...).  

XIX - Art. 60: ao Senado Federal incumbe, por força dos incisos VII e IX do art. 52 da Constituição 

Federal, fixar limites máximos, norma que não é violada enquanto os valores se situarem dentro desse 

âmbito. (...). 

        Art. 61. Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema 

centralizado de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em caução para garantia de 

empréstimos, ou em outras transações previstas em lei, pelo seu valor econômico, conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda. 

        Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de 

outros entes da Federação se houver: 

        I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual; 

        II - convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. 

        Art. 63. É facultado aos Municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes 

optar por: 

        I - aplicar o disposto no art. 22 e no § 4o do art. 30 ao final do semestre; 

        II - divulgar semestralmente: 

        a)  (VETADO) 

        b) o Relatório de Gestão Fiscal; 

        c) os demonstrativos de que trata o art. 53; 
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        III - elaborar o Anexo de Política Fiscal do plano plurianual, o Anexo de Metas Fiscais e 

o Anexo de Riscos Fiscais da lei de diretrizes orçamentárias e o anexo de que trata o inciso I 

do art. 5o a partir do quinto exercício seguinte ao da publicação desta Lei Complementar. 

        § 1o A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em até trinta dias 

após o encerramento do semestre. 

        § 2o Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida 

consolidada, enquanto perdurar esta situação, o Município ficará sujeito aos mesmos prazos 

de verificação e de retorno ao limite definidos para os demais entes. 

        Art. 64. A União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos Municípios para 

a modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e 

previdenciária, com vistas ao cumprimento das normas desta Lei Complementar. 

        § 1o A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos 

humanos e na transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos 

de que trata o art. 48 em meio eletrônico de amplo acesso público. 

ADI 2198. 

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Federal nº 9.755/98. Autorização para que o Tribunal de 

Contas da União crie sítio eletrônico denominado Contas Públicas para a divulgação de dados 

tributários e financeiros dos entes federados. Violação do princípio federativo. Não ocorrência. 

Prestígio do princípio da publicidade. Improcedência da ação.  

1. O sítio eletrônico gerenciado pelo Tribunal de Contas da União tem o escopo de reunir as 

informações tributárias e financeiras dos diversos entes da federação em um único portal, a fim de 

facilitar o acesso dessas informações pelo público. Os documentos elencados no art. 1º da legislação já 

são de publicação obrigatória nos veículos oficiais de imprensa dos diversos entes federados. A norma 

não cria nenhum ônus novo aos entes federativos na seara das finanças públicas, bem como não há em 

seu texto nenhum tipo de penalidade por descumprimento semelhante àquelas relativas às hipóteses de 

intervenção federal ou estadual previstas na Constituição Federal, ou, ainda, às sanções estabelecidas 

na Lei de Responsabilidade Fiscal.  

2. Ausência de inconstitucionalidade formal por ofensa ao art. 163, inciso I, da Constituição Federal, 

o qual exige a edição de lei complementar para a regulação de matéria de finanças públicas. Trata-se 

de norma geral voltada à publicidade das contas públicas, inserindo-se na esfera de abrangência do 

direito financeiro, sobre o qual compete à União legislar concorrentemente, nos termos do art. 24, I, da 

Constituição Federal.  

3. A norma não representa desrespeito ao princípio federativo, inspirando-se no princípio da 

publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-

se, portanto, no contexto do aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, 

reafirmando e cumprindo, assim, o princípio constitucional da publicidade da administração pública 

(art. 37, caput, CF/88).  

e-DOC 4A4F9ECA-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4A4F9ECA

http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/jurisprudencia
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4340310
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9755.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A4F9ECA


 
 

 

 

Venda proibida. Obra disponível também em http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/jurisprudencia    
 

P
á

g
in

a
   

 1
7

7
 

4. Ação julgada improcedente. 

        § 2o A cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, o financiamento 

por intermédio das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de 

operações externas. 

        Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no 

caso da União, ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, 

enquanto perdurar a situação: 

        I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23, 

31 e 70; 

        II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho 

prevista no art. 9o. 

        Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de estado de defesa ou de sítio, 

decretado na forma da Constituição. 

        Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de 

crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou 

estadual por período igual ou superior a quatro trimestres. 

        § 1o Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto 

Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos 

trimestres. 

        § 2o A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia 

para apuração dos PIB nacional, estadual e regional. 

        § 3o Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no art. 22. 

        § 4o Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas 

monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do art. 31 

poderá ser ampliado em até quatro quadrimestres. 

        Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da 

operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por conselho de gestão fiscal, constituído 

por representantes de todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de 

entidades técnicas representativas da sociedade, visando a: 

        I – harmonização e coordenação entre os entes da Federação; 

        II - disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução 

do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência 

da gestão fiscal; 

        III - adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das 

prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata esta Lei 
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Complementar, normas e padrões mais simples para os pequenos Municípios, bem como 

outros, necessários ao controle social; 

        IV - divulgação de análises, estudos e diagnósticos. 

        § 1o O conselho a que se refere o caput instituirá formas de premiação e reconhecimento 

público aos titulares de Poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de 

desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas 

desta Lei Complementar. 

        § 2o Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do conselho. 

        Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime Geral de 

Previdência Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a 

finalidade de prover recursos para o pagamento dos benefícios do regime geral da previdência 

social. 

ADI 2238 MC. 

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. Lei Complementar nº 101/2000. Não-conhecimento. (...).  

XX - Art. 68, caput: o art. 250 da Carta-Cidadã, ao prever a instituição de fundo integrado por bens, 

direitos e ativos de qualquer natureza, não excluiu a hipótese de os demais recursos pertencentes à 

previdência social, até mesmo os provenientes da arrecadação de contribuições, virem a compor o 

referido fundo. Ademais, nada impede que providência legislativa de caráter ordinário seja veiculada 

em lei complementar. Lei Complementar nº 101/2000. Interpretação conforme a Constituição. (...). 

        § 1o O Fundo será constituído de: 

        I - bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro Social não 

utilizados na operacionalização deste; 

        II - bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser 

vinculados por força de lei; 

        III - receita das contribuições sociais para a seguridade social, previstas na 

alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195 da Constituição; 

        IV - produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a 

Previdência Social; 

        V - resultado da aplicação financeira de seus ativos; 

        VI - recursos provenientes do orçamento da União. 

        § 2o O Fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da lei. 

        Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência 

social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em 

normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial. 
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        Art. 70. O Poder ou órgão referido no art. 20 cuja despesa total com pessoal no exercício 

anterior ao da publicação desta Lei Complementar estiver acima dos limites estabelecidos nos 

arts. 19 e 20 deverá enquadrar-se no respectivo limite em até dois exercícios, eliminando o 

excesso, gradualmente, à razão de, pelo menos, 50% a.a. (cinqüenta por cento ao ano), 

mediante a adoção, entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23. 

        Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput, no prazo fixado, sujeita o ente às 

sanções previstas no § 3o do art. 23. 

        Art. 71. Ressalvada a hipótese do inciso X do art. 37 da Constituição, até o término do 

terceiro exercício financeiro seguinte à entrada em vigor desta Lei Complementar, a despesa 

total com pessoal dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não ultrapassará, em percentual 

da receita corrente líquida, a despesa verificada no exercício imediatamente anterior, 

acrescida de até 10% (dez por cento), se esta for inferior ao limite definido na forma do art. 

20. 

Decisão TCDF 2307/2006. 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, tendo em conta a instrução, decidiu: 

(...);  

III informar (...) que a limitação imposta pelo art. 71 da LRF vigorou somente até o exercício de 2003 

e que os valores pagos a título de revisão geral anual de salários devem integrar a despesa total com 

pessoal para efeito da apuração do limite; (...). 

Decisão TCDF 994/2002. 

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...);  

II) responder ao órgão consulente que:  

a) não devem ser consideradas para efeito de apuração dos limites estabelecidos nos artigos 19, 20, 22, 

parágrafo único, e 71 da Lei Complementar n.º 101/2000 – Lei Responsabilidade Fiscal – as despesas 

de pessoal decorrentes de direito reconhecido pela via administrativa, cujo fato gerador seja anterior 

ao período de apuração da despesa total de pessoal estabelecido no § 2º do artigo 18 desse diploma 

legal; (...). 

        Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 

não poderá exceder, em percentual da receita corrente líquida, a do exercício anterior à 

entrada em vigor desta Lei Complementar, até o término do terceiro exercício seguinte. 

ADI 2238 MC. 

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.980-22/2000. Lei Complementar nº 101/2000. Não-conhecimento. (...).   
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XXIII - Art. 72: dada interpretação conforme, para considerar a proibição contida no dispositivo legal 

restrita aos contratos de prestação de serviços permanentes. Lei Complementar nº 101/2000. Vícios 

materiais. Cautelar deferida. (...). 

        Art. 73. As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão punidas segundo 

o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); a Lei no 1.079, de 10 de 

abril de 1950; o Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967; a Lei no 8.429, de 2 de junho 

de 1992; e demais normas da legislação pertinente. 

Decisão TCDF 4159/2003. 

O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução, decidiu: (...);  

II. determinar audiência:  

a) (...) para apresentar razões de justificativas, nos termos e para os fins preconizados no art. 43, II, e 

parágrafo único, da Lei Complementar 01/94, bem como ao estatuído no art. 73 da Lei Complementar 

nº 101, de 4 de maio de 2000, e art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, quanto ao aspecto 

legalidade, especialmente por não-liberação de cotas financeiras e não-inscrição em restos a pagar das 

despesas originais (...), e outras (...), fatos que caracterizam afronta, sobretudo em ano eleitoral, ao art. 

42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de postergação de reconhecimento e registro de despesas 

contratualmente avençadas, não-empenho de despesas realizadas, atrasos nos pagamentos, 

desatendimento dos princípios contábeis da competência e da oportunidade, art. 35, II, 36 e 60 da Lei 

4.320/67, 11 do Decreto nº 23.343, de 6 de novembro de 2002, e 40, XIV, "a", da Lei 8.666/93; (...). 

        Art. 73-A.  Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima 

para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público 

o descumprimento das prescrições estabelecidas nesta Lei Complementar. (Incluído pela Lei 

Complementar nº 131, de 2009). 

        Art. 73-B.  Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das 

determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-

A: (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

        I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 

100.000 (cem mil) habitantes; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

        II – 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 

(cem mil) habitantes; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

        III – 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) 

habitantes.  (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

        Parágrafo único.  Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data 

de publicação da lei complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput deste 

artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 
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        Art. 73-C.  O não atendimento, até o encerramento dos prazos previstos no art. 73-B, das 

determinações contidas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e no art. 48-A sujeita 

o ente à sanção prevista no inciso I do § 3o do art. 23. (Incluído pela Lei Complementar nº 

131, de 2009). 

        Art. 74. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.  

        Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar no 96, de 31 de maio de 1999. 

        Brasília, 4 de maio de 2000; 179o da Independência e 112o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Pedro Malan 

Martus Tavares 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.5.2000.  
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