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1. Despesas públicas e o Novo Regime Fiscal (EC nº. 95/16)

O Novo Regime Fiscal - NRF foi estabelecido pela Emenda Constitucional nº. 95/16, 
que acresceu 9 artigos ao texto do ADCT. 

Considerando se tratar de previsão incipiente, importa dar atenção ao texto legal. 
Por essa razão, trataremos abaixo das inovações constantes no ADCT, com os comentários per-
tinentes:

Art. 106. Fica instituído o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por vinte exercícios 
financeiros, nos termos dos arts. 107 a 114 deste Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.

Em primeiro lugar, vê-se que o Novo Regime Fiscal alcança apenas as despesas pri-
márias, que não guardam relação com os juros e dívida pública, não incidindo, portanto, sobre 
as despesas financeiras.

Além disso, observa-se que a limitação de despesa é unicamente para a União. Assim, 
tal limitação não afeta, pelo menos diretamente, as finanças dos Estados ou dos Municípios.

Por fim, ressalte-se que esse preceito estabelece o período de vigor do Novo Regi-
me Fiscal: vinte exercícios financeiros. Considerando que o exercício financeiro corresponde ao 
ano civil, o NRF vigorará por 20 anos, com início no exercício de 2017.

Art. 107. Ficam estabelecidos, para cada exercício, limites individualiza-
dos para as despesas primárias:
I - do Poder Executivo;
II - do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do 
Conselho Nacional de Justiça, da Justiça do Trabalho, da Justiça Fede-
ral, da Justiça Militar da União, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Dis-
trito Federal e Territórios, no âmbito do Poder Judiciário;
III - do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Con-
tas da União, no âmbito do Poder Legislativo;
IV - do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério 
Público; e
V - da Defensoria Pública da União.

Nesse ponto, cabe dizer que o estabelecimento de limites individualizados permite 
a manutenção da autonomia financeira de cada um dos poderes e órgãos autônomos acima 
dispostos. Isso evita que o Poder Executivo fixe tais limites unilateralmente.
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Ademais, a despesa primária, também conhecida como despesa não-financeira, cor-
responde ao conjunto de gastos que possibilita a oferta de serviços públicos à sociedade, dedu-
zidas às despesas financeiras (amortizações de dívidas, juros passivos etc).

§ 1º Cada um dos limites a que se refere o caput deste artigo equivalerá:
I - para o exercício de 2017, à despesa primária paga no exercício de 
2016, incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que afetam o 
resultado primário, corrigida em 7,2% (sete inteiros e dois décimos por 
cento); e
II - para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercí-
cio imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo, 
para o período de doze meses encerrado em junho do exercício anterior 
a que se refere a lei orçamentária.

Objetiva-se, com o estabelecimento desses limites, evitar o crescimento real das des-
pesas públicas federais, na medida em que o gasto de cada ano corresponderá às despesas do 
ano anterior, corrigidas pela inflação.

§ 2º Os limites estabelecidos na forma do inciso IV do caput do art. 51, do 
inciso XIII do caput do art. 52, do § 1º do art. 99, do § 3º do art. 127 e do 
§ 3º do art. 134 da Constituição Federal não poderão ser superiores aos 
estabelecidos nos termos deste artigo.

Os dispositivos referidos dizem respeito, respectivamente, à fixação orçamentária da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais, do Ministério Público e da Defenso-
ria Pública da União e do DF.

§ 3º A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária 
demonstrará os valores máximos de programação compatíveis com os 
limites individualizados calculados na forma do § 1º deste artigo, obser-
vados os §§ 7º a 9º deste artigo.
§ 4º As despesas primárias autorizadas na lei orçamentária anual sujeitas 
aos limites de que trata este artigo não poderão exceder os valores 
máximos demonstrados nos termos do § 3º deste artigo.
§ 5º É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial que amplie 
o montante total autorizado de despesa primária sujeita aos limites de 
que trata este artigo.

É vedada, portanto, a abertura de créditos a fim de reforçar dotação orçamentária 
já existente ou arcar com despesas sem dotação orçamentária na LOA que ampliem o limite do 
montante total autorizado de despesa.
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Os créditos extraordinários, destinados a despesas urgentes e imprevistas, foram 
ressalvados.

§ 6º Não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos neste 
artigo:
I - transferências constitucionais estabelecidas no § 1º do art. 20, no in-
ciso III do parágrafo único do art. 146, no § 5º do art. 153, no art. 157, nos 
incisos I e II do art. 158, no art. 159 e no § 6º do art. 212, as despesas re-
ferentes ao inciso XIV do caput do art. 21, todos da Constituição Federal, 
e as complementações de que tratam os incisos V e VII do caput do art. 
60, deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

O comando acima diz respeito às seguintes transferências:

a) Participação dos Estados, DF e Municípios no resultado da exploração de petróleo 
ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos 
minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica 
exclusiva;

b) Distribuição dos recursos arrecadados com o Simples Nacional entre os entes fe-
derativos;

c) Transferência de recursos obtidos pela incidência do IOF sobre o ouro, quando 
definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial;

d) Repartição das receitas tributárias aos Estados e DF;

e) Repartição das receitas tributárias aos Municípios;

f) Repartição das receitas tributárias aos Fundos de Participação dos Estados, DF e 
Municípios; 

g) Aplicação da receita resultante de impostos da União na manutenção e desenvol-
vimento do ensino no âmbito dos Estados e Municípios;

h) Despesas com a manutenção e organização da polícia civil, da polícia militar e do 
corpo de bombeiros militar do Distrito Federal;

i) Complementação pela União dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
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II - créditos extraordinários a que se refere o § 3º do art. 167 da Consti-
tuição Federal;
III - despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de 
eleições; e
IV - despesas com aumento de capital de empresas estatais não depen-
dentes.

Tal disposição se justifica por se tratar de despesas não recorrentes e eventualmente 
necessárias para manter a União como acionista majoritária na hipótese de colocação de novas 
ações dessas empresas no mercado.

§ 7º Nos três primeiros exercícios financeiros da vigência do Novo Regime 
Fiscal, o Poder Executivo poderá compensar com redução equivalente 
na sua despesa primária, consoante os valores estabelecidos no projeto 
de lei orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo no respectivo 
exercício, o excesso de despesas primárias em relação aos limites de 
que tratam os incisos II a V do caput deste artigo.

Caso haja excesso de despesa por parte dos demais órgãos e poderes, poderá o Po-
der Executivo compensá-las através da redução equivalente na sua despesa primária. Contudo, 
essa compensação não poderá exceder 0,25% do limite do Poder Executivo.

Vê-se, portanto, que a compensação é ato discricionário do Poder Executivo, deven-
do constar no projeto de LOA, não podendo ser ampliada em sua tramitação no Congresso.

§ 8º A compensação de que trata o § 7º deste artigo não excederá a 0,25% 
(vinte e cinco centésimos por cento) do limite do Poder Executivo.
§ 9º Respeitado o somatório em cada um dos incisos de II a IV do caput 
deste artigo, a lei de diretrizes orçamentárias poderá dispor sobre a 
compensação entre os limites individualizados dos órgãos elencados 
em cada inciso.
§ 10. Para fins de verificação do cumprimento dos limites de que trata 
este artigo, serão consideradas as despesas primárias pagas, incluídos 
os restos a pagar pagos e demais operações que afetam o resultado 
primário no exercício.
§ 11. O pagamento de restos a pagar inscritos até 31 de dezembro de 2015 
poderá ser excluído da verificação do cumprimento dos limites de que 
trata este artigo, até o excesso de resultado primário dos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social do exercício em relação à meta fixada na 
lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 108. O Presidente da República poderá propor, a partir do décimo 
exercício da vigência do Novo Regime Fiscal, projeto de lei complemen-
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tar para alteração do método de correção dos limites a que se refere o 
inciso II do § 1º do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.
Parágrafo único. Será admitida apenas uma alteração do método de 
correção dos limites por mandato presidencial.

Quanto ao artigo 108, acima, cumpre salientar que a primeira alteração somente po-
derá ser feita a partir do décimo ano de vigência do NRF. A partir de então, serão admitidas 
novas alterações, porém uma única vez cada mandato presidencial.

Ressalte-se, ainda, que essa alteração somente poderá ocorrer a partir da apresenta-
ção de projeto de lei complementar de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, a fim de garantir 
maior estabilidade.

Art. 109. No caso de descumprimento de limite individualizado, apli-
cam-se, até o final do exercício de retorno das despesas aos respectivos 
limites, ao Poder Executivo ou a órgão elencado nos incisos II a V do 
caput do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
que o descumpriu, sem prejuízo de outras medidas, as seguintes veda-
ções:

Note-se que as vedações são aplicadas até o final do exercício em que as despesas 
retornem aos respectivos limites. 

Ademais, poderão ser tomadas outras medidas além das previstas abaixo:

I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou ade-
quação de remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servido-
res e empregados públicos e militares, exceto dos derivados de senten-
ça judicial transitada em julgado ou de determinação legal decorrente 
de atos anteriores à entrada em vigor desta Emenda Constitucional;
II - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de des-
pesa;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despe-
sa;
IV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas 
as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem au-
mento de despesa e aquelas decorrentes de vacâncias de cargos efeti-
vos ou vitalícios;
V - realização de concurso público, exceto para as reposições de vacân-
cias previstas no inciso IV;
VI - criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, ver-
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bas de representação ou benefícios de qualquer natureza em favor de 
membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de 
servidores e empregados públicos e militares;

Vale ressaltar que as medidas de controle previstas nos incisos acima são similares 
àquelas previstas no art. 169, da CRFB/88, porém, com a inclusão dos empregados públicos, 
membros de Poder, do Ministério Público, da Defensoria Pública e militares.

Restringiu-se, além das parcelas remuneratórias (art. 109, I, do ADCT), as denomina-
das parcelas “indenizatórias” (art. 109, VI, do ADCT).

VII - criação de despesa obrigatória; e

Vedou-se a criação de despesa obrigatória, mas não a sua majoração. Ou seja, é pos-
sível o aumento de despesas obrigatórias já existentes, mas desde que não ultrapassem os 
limites previstos anteriormente (variação da inflação).

VIII - adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória 
acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aqui-
sitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal.

Ressalvou-se, aqui, a preservação do poder aquisitivo do salário mínimo.

Pode-se concluir, portanto, que esse dispositivo admite apenas o reajuste do salário 
mínimo no limite suficiente para compor a perda inflacionária, sendo vedada a concessão de 
reajustes acima desse valor.

§ 1º As vedações previstas nos incisos I, III e VI do caput, quando des-
cumprido qualquer dos limites individualizados dos órgãos elencados 
nos incisos II, III e IV do caput do art. 107 deste Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, aplicam-se ao conjunto dos órgãos referidos em 
cada inciso.

Assim, caso haja descumprimento dos limites por apenas um dos órgãos que com-
põem o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Ministério Público da União, a vedação é esten-
dida a todo o Poder. Trata-se de manifesta hipótese de solidariedade.

§ 2º Adicionalmente ao disposto no caput, no caso de descumprimento 
do limite de que trata o inciso I do caput do art. 107 deste Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias, ficam vedadas:
I - a criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem 
como a remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que im-
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pliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções; e
II - a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza 
tributária.

Dispositivo destinado ao Poder Executivo que vai além das vedações anteriores. Bus-
ca-se evitar excessos na concessão de subvenções econômicas ou ampliação de incentivo de 
natureza tributária.

§ 3º No caso de descumprimento de qualquer dos limites individualizados 
de que trata o caput do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, fica vedada a concessão da revisão geral prevista no inciso 
X do caput do art. 37 da Constituição Federal.

Somente caso haja respeito aos limites individualizados por todos os Poderes e ór-
gãos é que será admitida a revisão geral de remuneração.

§ 4º As vedações previstas neste artigo aplicam-se também a proposições 
legislativas.

O Poder Legislativo não poderá, portanto, aprovar leis que aumentem despesas para 
os Poderes e órgãos.

Art. 110. Na vigência do Novo Regime Fiscal, as aplicações mínimas em 
ações e serviços públicos de saúde e em manutenção e desenvolvimen-
to do ensino equivalerão:
I - no exercício de 2017, às aplicações mínimas calculadas nos termos 
do inciso I do § 2º do art. 198 e do caput do art. 212, da Constituição 
Federal; e
II - nos exercícios posteriores, aos valores calculados para as aplicações 
mínimas do exercício imediatamente anterior, corrigidos na forma es-
tabelecida pelo inciso II do § 1º do art. 107 deste Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.
Art. 111. A partir do exercício financeiro de 2018, até o último exercício 
de vigência do Novo Regime Fiscal, a aprovação e a execução previstas 
nos §§ 9º e 11 do art. 166 da Constituição Federal corresponderão ao 
montante de execução obrigatória para o exercício de 2017, corrigido na 
forma estabelecida pelo inciso II do § 1º do art. 107 deste Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias.
Art. 112. As disposições introduzidas pelo Novo Regime Fiscal:
I - não constituirão obrigação de pagamento futuro pela União ou direi-
tos de outrem sobre o erário; e
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Basicamente, significa que caso haja desrespeito a algum limite previsto no NRF, tal 
ato será nulo, não sendo possível repercutir direitos.

II - não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispo-
sitivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou 
limites máximos de despesas.
Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória 
ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu 
impacto orçamentário e financeiro.
Art. 114. A tramitação de proposição elencada no caput do art. 59 da 
Constituição Federal, ressalvada a referida no seu inciso V, quando acar-
retar aumento de despesa ou renúncia de receita, será suspensa por até 
vinte dias, a requerimento de um quinto dos membros da Casa, nos ter-
mos regimentais, para análise de sua compatibilidade com o Novo Re-
gime Fiscal.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua pro-
mulgação.
Art. 3º Fica revogado o art. 2º da Emenda Constitucional nº 86, de 17 de 
março de 2015.

Restaram revogadas as disposições relativas à aplicação mínima de recursos na saú-
de, que estabelecia uma gradação de 13,2% a 15% da receita corrente líquida entre 2016 e 2020.

2. Despesas públicas e a LRF

A Lei Complementar nº. 101/00 disciplina, em conjunto com a Lei nº. 4.320/64, a exe-
cução orçamentária.

Nessa toada, prevê a referida Lei que até trinta dias após a publicação LOA, o Poder 
Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de de-
sembolso (art. 8º, da LC nº. 101/00). A finalidade é compatibilizar a execução das despesas com 
as receitas arrecadadas.

Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusiva-
mente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em 
que ocorrer o ingresso (art. 8º, parágrafo único, da LC nº. 101/00).

Após a programação financeira, as unidades orçamentárias podem efetuar o empenho 
e a consequente liquidação e pagamento das despesas. Para além do regramento referente a 
realização das despesas já tratado no material anterior, a LC nº. 101/00 estabelece outras regras.
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2.1 Limitação de empenho

Ao tratar da limitação de empenho, assim dispõe o art. 9º, da LC nº. 101/00:

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita 
poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primá-
rio ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e 
o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes ne-
cessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movi-
mentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 
orçamentárias.
 § 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 obriga-
ções 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 crité-
rios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
§ 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.
 § 5º No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, 
o Banco Central do Brasil apresentará, em reunião conjunta das comis-
sões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do cum-
primento 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.

Trata-se de regra que visa a contingenciar as despesas. Caso se verifique, ao final de 
um bimestre, que a realização de receita poderá não ser suficiente para arcar com o cumpri-
mento das metas estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, deverá o Poder Executivo publicar 
decreto limitando os empenhos.

Contudo, algumas obrigações não poderão ser objeto de limitação de empenho: a) 
as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente (saúde, educação etc); 
b) as destinadas ao pagamento do serviço da dívida; e c) as ressalvadas pela LDO.
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Por força do art. 9º, §3º, acima citado, poderia o Poder Executivo limitar o empenho 
do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Ministério Público, caso esses entes não o fizes-
sem. 

No julgamento de medida cautelar na ADI 2238/DF (ADI 2238 MC, Relator(a):  Min. 
Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2007, DJe-172 DIVULG 11-09-2008 PUBLIC 12-
09-2008 EMENT VOL-02332-01 PP-00024 RTJ VOL-00207-03 PP-00950), o STF declarou o referido 
dispositivo inconstitucional, entendendo que, em observância aos princípios da separação e 
autonomia dos poderes, não seria possível ao executivo efetuar a limitação de empenho.

Por fim, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, 
no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, 
enquanto perdurar a situação, serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limi-
tação de empenho (art. 65, II, da LC nº. 101/00).

2.2 Geração de despesa

A geração de despesas encontra regulação na LC nº. 101/00 em seus arts. 15 e 16. 
Nesse sentido, é muito importante conhecer a redação desses dispositivos:

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao pa-
trimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que 
não atendam o disposto nos arts. 16 e 17.
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamen-
tal que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:
 I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;
 II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequa-
ção orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compati-
bilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
 § 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 orçamentá-
rias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, priorida-
des 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.
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 § 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irre-
levante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.
 § 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

Desse modo, é possível observar que a geração de qualquer despesa pública deve 
observar tais requisitos, que constituem condição prévia para o empenho e aquisição de servi-
ços, bem como para o fornecimento de bens ou execução de obras pelo Poder Público (art. 16, 
§4º, I, da LC nº. 101/00).

Caso alguma despesa seja criada, expandida ou aperfeiçoada sem observar esses 
critérios, será considerada não autorizada, irregular ou lesiva ao patrimônio público, devendo 
ser anulada, ressalvada a despesa considerada irrelevante pela LDO.

2.3 Despesa obrigatória de caráter continuado

Maior atenção deve ser despendida pelo gestor quando este cria, expande ou aper-
feiçoa despesa de caráter continuado, na medida em que esta possui um maior potencial de 
desequilibrar o orçamento.

A LC nº. 101/00 trata do tema em seu art. 17, cuja redação é a seguinte:

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa cor-
rente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo norma-
tivo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um 
período superior a dois exercícios.
 § 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.
 § 2º Para efeito do atendimento do § 1º, o ato será acompanhado de 
comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as me-
tas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do art. 4º, 
devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compen-
sados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanen-
te de despesa.
 § 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, con-
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terá 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 ins-
trumento 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 tra-
ta o inciso X do art. 37 da Constituição.
 § 7º Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada 
por prazo determinado.

É possível observar que as despesas de caráter continuado devem ser compensadas 
pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Assim, é essen-
cial que o Poder Público, para a realização de despesas dessa natureza, implemente medidas a 
fim de aumentar as receitas públicas.

Excepcionalmente, contudo, não será necessário demonstrar a origem dos recursos 
ou realizar a estimativa trienal do impacto no caso de despesas destinadas ao serviço da dívida 
ou ao reajustamento de remuneração de pessoal previsto no art. 37, X, da CRFB/88.

Por fim, importante a redação do art. 17, §7º, da supracitada lei, na medida em que 
considera aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.

2.4 Despesas com pessoal

2.4.1 Conceito

A finalidade da LC nº. 101/00 é que o gestor público aja com responsabilidade e trans-
parência, a fim de manter o equilíbrio orçamentário. 

Considerando que as despesas com pessoal oneram excessivamente o orçamento, 
especial importância foi conferida a essa modalidade pela LC nº. 101/00. Com efeito, a mencio-
nada lei assim conceitua despesas com pessoal:

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como des-
pesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação 
com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos ele-
tivos, 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 
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vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 
contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

É possível observar que diz respeito a conceito amplo. Contudo, não engloba as des-
pesas consideradas indenizatórias.

Nesse âmbito, a despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no 
mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores (art. 18, §2º, da LC nº. 101/00).

Deve-se ressaltar, também, que a substituição de servidores e empregados públicos 
em contratos de terceirização de mão de obra entra no cômputo de despesa de pessoal, sendo 
contabilizado como “outras despesas de pessoal” (art. 18, §1º, da CRFB/88). 

Há, destarte, diferença de planejamento e classificação da mão de obra terceirizada 
que substitui servidores e empregados públicos e a mão de obra da área-meio, na medida em 
que aquela é contabilizada como “outras despesas de pessoal”. Basta que se observe, também, 
o art. 13, da Lei nº. 4.320/64 que, sob o critério econômico, as classifica em elementos distintos.

Nesse ponto, importa dizer que a terceirização de mão de obra não se confunde com 
a terceirização de serviço. Harrison Leite assim exemplifica:

[...] se um Município decide não mais fazer a coleta de lixo com o seu 
quadro de garis e com seus equipamentos, tendo em vista que restou 
comprovado ser menos custoso à Administração a execução desse 
serviço por terceiros, tem-se típico caso de terceirização de serviços. 
No entanto, como houve substituição de servidores ou empregados 
públicos, uma vez que havia cargo ao quadro da entidade para o 
exercício dessa função, tem-se, então, a terceirização de mão-de-obra. 
Assim, como há no quadro da estrutura do Município o cargo de gari, a 
contratação será contabilizada como “Outras Despesas de Pessoal”1.

2.4.2 Limites de gastos

Por força do art. 169, da CRFB/88, a despesa com pessoal ativo e inativo da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos 
em lei complementar.

Assim, tais limites de gastos com pessoal têm previsão nos arts. 19 e 20, da LC nº. 
101/00, podendo ser resumido na seguinte tabela:

1  LEITE, Harrison. Manual de Direito Financeiro. 5. ed. Salvador: Juspodivm. 2016. p. 327.
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Limites de gastos com pessoal (em % da RCL)
União Estados Municípios

Poder Executivo 40,9 % 49% 54%

Poder Legislativo 2,5% 3% ou 3,4% (caso 
haja TCM)

6% (vide art. 29-A, 
da CRFB/88)

Poder Judiciário 6% 6% -
Ministério Público 0,6% 2% -
Total (art. 19, da 
LRF) 50% 60% 60%

Veja-se o seguinte fragmento do art. 20 da referida lei:

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os 
seguintes percentuais:
[...]
c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, 
destacando-se 3% (três por cento) para as despesas com pessoal decor-
rentes 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 propor-
cional 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 Com-
plementar;
d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União;

Dessa forma, 3% do percentual total é destacado para arcar com as seguintes despe-
sas com pessoal:

a) Organização e manutenção do Poder Judiciário, do Ministério Público do Distrito 
Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios (art. 21, XIII, da CRFB/88);

b) Organização e manutenção da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bom-
beiros Militar do Distrito Federal, bem como assistência financeira ao Distrito Federal para exe-
cução de serviços públicos (art. 21, XIV, da CRFB/88) e

c) Alguns servidores dos extintos Territórios Federais do Amapá e Roraima que com-
provadamente encontravam-se no exercício regular de suas funções (EC nº. 19/98);

É possível perceber, portanto, que há previsão específica de destaque de parcela do limi-
te de recursos da União para gastos com o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.
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Ocorre que o Ministério Público da União, a quem é concedido o limite máximo de 
gasto de 0,6%, também é composto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Dessa forma, surgiu dúvida acerca de onde enquadrar o MPDFT, se na alínea “c” ou 
“d”, da LC nº. 101/00.

Tendo a questão chegado ao STF, no julgamento do MS 25997/DF, restou decidido 
que o limite máximo das despesas de pessoal do MPDFT deve ser disciplinado pelo art. 20, I, “c”, 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entendeu a 1ª turma que tal dispositivo seria específico em 
relação a alínea “d”, razão pela qual deveria prevalecer. 

Veja-se a ementa do julgado:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – GASTO COM PESSOAL. O fato de in-
cumbir à União organizar e manter o Ministério Público do Distrito Fede-
ral sinaliza a inadequação de considerar-se percentual do que previsto, 
para gasto pessoal, pelo Ministério Público Federal – inteligência dos ar-
tigos 21, inciso XIII, e 169 da Constituição Federal e 20, inciso I, alíneas 
“c” e “d”, da Lei Complementar nº 101/2000. (MS 25997, Relator(a):  Min. 
MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/04/2016, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 27-05-2016 PUBLIC 30-05-2016)

Ainda sobre o tema, na oportunidade de julgamento de medida cautelar na ADI 
5449/RR, o STF decidiu ser inconstitucional lei estadual que amplia os limites máximos de gas-
tos com pessoal fixados pelos arts. 19 e 20 da LC nº. 101/00, seja em relação ao limite global, 
seja em relação aos limites específicos entre os órgãos e poderes, na medida em que usurpa a 
competência da União para dispor sobre a matéria. 

A seguir, a ementa do julgado:

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 PES-
SOAL DOS PODERES EXECUTIVO E 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 ma-
terializem atos de aplicação primária da Constituição Federal podem 
ser submetidas a controle de constitucionalidade em processos objeti-
vos. Precedentes. 2. A incompatibilidade entre os termos do dispositivo 
impugnado e os padrões da lei de responsabilidade fiscal (Lei Federal 
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Complementar 101/00) não se resume a uma crise de legalidade. Tra-
duz, em verdade, um problema de envergadura maior, a envolver a in-
devida apropriação de competências da União, em especial a de con-
ceber limites de despesas com pessoal ativo e inativo (art. 169, caput, 
da CF), controvérsia que comporta solução na via da ação direta de in-
constitucionalidade. 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 to-
dos os entes federativos, que ficam incontornavelmente vinculados aos 
parâmetros máximos de valor nela previstos. 4. Ao contemplar um limi-
te 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. (ADI 5449 MC-Ref, Relator(a):  Min. 
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016)

Entretanto, ressalte-se que é possível a imposição de limites mais rígidos do que o 
previsto na LRF por leis Estaduais, Distritais e Municipais. O que se veda é a alteração a fim de 
tornar os limites mais flexíveis. Sobre o tema, já decidiu o STF:

[...] A expressão “não poderá exceder”, presente no art. 169 da CF, con-
jugada com o caráter nacional da lei complementar ali mencionada, 
assentam a noção de marco negativo imposto a todos os membros da 
Federação, no sentido de que os parâmetros de controle de gastos ali es-
tabelecidos não podem ser ultrapassados, sob pena de se atentar con-
tra o intuito de preservação do equilíbrio orçamentário (receita/despe-
sa) consagrado na norma. Com vistas ao atendimento dessa finalidade, 
eventual acréscimo normativo produzido pelo Estado-membro, voltado 
ao enrijecimento do controle de despesas, não se mostra, a princípio, 
incompatível com a Constituição Federal. (Voto do Min. Rel. Dias Toffoli. 
ADI 4.426, j. 9-2-2011, P, DJE de 18-5-2011).

Para além da previsão da LRF, o art. 29-A, da CRFB/88, estabelece outros limites de 
gastos de pessoal em relação ao Poder Legislativo Municipal, nestes termos:

Art.  29-A.  O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos 
os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não po-
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derá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da re-
ceita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos 
arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:
I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 
(cem mil) habitantes;
II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 
(cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;
III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 
(trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;
IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios 
com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três 
milhões) de habitantes;
V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 
(três milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;
VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com 
população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes.
§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua 
receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de 
seus Vereadores. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)
[...]
§ 3º Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Muni-
cipal o desrespeito ao § 1º deste artigo.

Assim, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, deve-se conjugar as duas normas 
citadas, na medida em que possuem parâmetros diferentes de limitação.

2.4.3 Exceções ao cômputo dos gastos

Para além das despesas indenizatórias, o art. 19, §1º, da LC nº. 101/00, também ex-
cluiu outras despesas do cômputo de gasto com pessoal, veja-se:

Art. 19. [...]
§ 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 ante-
rior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18;
V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, 
custeadas com recursos transferidos pela União na forma dos incisos 
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XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda Constitucio-
nal no 19;
VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custea-
das por recursos provenientes:
a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Consti-
tuição;
c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a 
tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ati-
vos, bem como seu superávit financeiro.

2.4.4 Despesas nulas

As despesas nulas têm previsão no art. 21, da LC nº. 101/00, nestes termos:

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 pes-
soal inativo.
 Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resul-
te 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.

Respectivamente, as remissões do art. 21, I, da LC nº. 101/00, dizem respeito: a) à 
obediência das exigências para criação, expansão ou aperfeiçoamento de despesa; b) exigên-
cias para a criação de despesas obrigatórias de caráter continuado; c) ato que vincule ou equi-
pare quaisquer espécies remuneratórias ao salário-mínimo; e d) concessão de qualquer van-
tagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de 
estrutura de carreiras e admissão ou contratação de pessoal sem previsão na LDO e dotação 
orçamentária suficiente.

2.4.5 Controle dos gastos de pessoal

A LC nº. 101/00 se ocupou em estabelecer parâmetros objetivos de sorte a fazer o 
gestor se atentar para a observância dos limites de gastos com pessoal.
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2.4.5.1 Limite alerta

O limite alerta tem previsão no art. 59, §1º, da LC nº. 101/00. Nesse sentido, os Tribu-
nais de Contas alertarão o gestor quando constatarem que o montante da despesa total com 
pessoal ultrapassou 90% do limite. Nesse caso, não haverá sanção ao gestor que cruzar essa 
fronteira.

2.4.5.2 Limite prudencial

Já o limite prudencial tem previsão no art. 22, parágrafo único, da LC nº. 101/00. 
Ocorre quando a despesa com pessoal exceder a 95% do limite de cada órgão ou Poder. 

Muita atenção! A porcentagem de 90% (limite alerta) e 95% (limite prudencial) inci-
dem sobre o limite de cada órgão ou poder! Dessa forma, a porcentagem constante no texto 
legal da LRF não utiliza como parâmetro a RCL. Para se atingir esse valor, deve-se fazer outro 
cálculo. Exemplificando:

No âmbito do Poder Executivo Estadual, conforme visto, o limite de gastos com pes-
soal é de 49% da RCL. Logo, nesse caso, o limite alerta em relação a receita corrente líquida será 
de (90% x 49) 44,1%, ao passo em que o limite prudencial em relação a receita corrente líquida 
será de (95% x 49) 46,55%.

Nesse caso, embora também haja notificação do gestor pelos Tribunais de Contas, 
difere-se do limite alerta na medida em que impõe determinadas vedações. Veja-se:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 
19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
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:
 I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remu-
neração 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;
 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;
 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.
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Nesse ponto, para efeito de entendimento do inciso I acima referido, importa dife-
renciar o reajuste da revisão prevista no art. 37, X, da CRFB/88 e expressamente ressalvada das 
vedações.

Em síntese, o instituto da revisão geral anual consiste na mera reposição do poder 
aquisitivo da moeda. O reajuste, por outro lado, implica o aumento de padrão remuneratório 
do servidor. 

Assim, esse comando legal, ao passo em que veda a concessão de reajuste remune-
ratório durante o período de contenção depois de atingido o limite prudencial, garante expres-
samente a manutenção do direito ao instituto da revisão anual.

2.4.5.3 Excesso de despesa

Conforme dito anteriormente, a verificação do cumprimento dos limites é feita a 
cada quadrimestre.

Nessa oportunidade, por força do art. 23, da LC nº. 101/00, se a despesa total com 
pessoal do Poder ou órgão referido no art. 20 ultrapassar os limites definidos, o percentual ex-
cedente 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.

Caso a despesa total com pessoal exceda o limite no primeiro quadrimestre do últi-
mo ano de mandato dos titulares de Poder ou Órgão referidos no art. 20, o prazo é reduzido de 
dois quadrimestres para um quadrimestre.

Além disso, na hipótese de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacio-
nal, enquanto perdurar a situação, será suspensa a contagem dos prazos (art. 65, da LC 101/00).

Por fim, 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, o refe-
rido prazo será duplicado, sendo eliminado pelo menos 1/3 do excedente nos dois primeiros 
quadrimestres (art. 66, da LC nº. 101/00).

2.4.5.4 Medidas constitucionais ao controle de gastos com pessoal

Considerando o elevado gasto com pessoal, a CRFB/88 também estabeleceu medi-
das de controle em seu art. 169, §§3º e 4º, nestes termos:

Art. 169. [...]
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste 
artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a 
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União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguin-
tes providências:
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em 
comissão e funções de confiança;
II - exoneração dos servidores não estáveis. 
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem 
suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei 
complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder 
o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes 
especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa 
objeto da redução de pessoal.

Veja-se que são três medidas possíveis: a) redução em 20% ou mais das despesas 
com cargos em comissão e funções de confiança; b) exoneração dos servidores não estáveis; e 
c) exoneração dos servidores estáveis, caso as medidas anteriores não se revelem suficientes.

Nesse último caso, a exoneração dependerá de ato normativo motivado. Além disso, 
o servidor que perder o cargo fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração 
por ano de serviço (art. 169, §5º, da CRFB/88).

Outrossim, o cargo objeto da redução será considerado extinto, vedada a criação de 
cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos 
(art. 169, §6º, da CRFB/88).

Por fim, ressalte-se que, na tentativa de auxiliar as medidas constitucionais na re-
dução de despesas com pessoal, previu a LC nº. 101/00 a possibilidade de redução dos valores 
atribuídos aos cargos em comissão (art. 23, §1º, da LC nº. 101/00) e de redução temporária da 
jornada de trabalho com adequação de vencimentos (art. 23, §2º, da LC nº. 101/00). Em relação 
a ambos os dispositivos, no julgamento da ADI 2238, o STF suspendeu a eficácia das expressões 
que admitiam a redução de vencimentos, por serem inconstitucionais.

2.4.5.5 Sanções

Caso esgotado o prazo para a redução da despesa com pessoal e não seja atingido o 
objetivo, o art. 23, §3º, da LC nº. 101/00, estabelece sanções ao ente responsável, nestes termos:

Art. 23. [...]
§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto 
perdurar o excesso, o ente não poderá:
I - receber transferências voluntárias;
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refi-
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nanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despe-
sas com pessoal.
 § 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.

Nesse ponto, importante mencionar que, em 18 de dezembro de 2018, foi sancio-
nada a Lei Complementar nº. 164, que acrescentou dois novos parágrafos à Lei Complementar 
nº 101/00, vedando a aplicação de sanções a Município que ultrapasse o limite para a despesa 
total com pessoal nos casos de queda de receita neles especificados, senão vejamos:

Art. 23. [...]
§ 5º As restrições previstas no § 3º deste artigo não se aplicam ao Muni-
cípio em caso de queda de receita real superior a 10% (dez por cento), 
em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício financei-
ro anterior, devido a: (Incluído pela Lei Complementar nº 164, de 2018)
 I – diminuição das transferências recebidas do Fundo de Participação 
dos Municípios decorrente de concessão de isenções tributárias pela 
União; e (Incluído pela Lei Complementar nº 164, de 2018)
 II – diminuição das receitas recebidas de royalties e participações espe-
ciais. (Incluído pela Lei Complementar nº 164, de 2018)
 § 6º O disposto no § 5º deste artigo só se aplica caso a despesa total 
com pessoal do quadrimestre vigente não ultrapasse o limite percentual 
previsto no art. 19 desta Lei Complementar, considerada, para este cál-
culo, a receita corrente líquida do quadrimestre correspondente do ano 
anterior atualizada monetariamente. (Incluído pela Lei Complementar 
nº 164, de 2018)

Desse modo, caso o resultado de diminuição não tenha sido alcançado como decor-
rência de queda na receita nos casos especificados no preceito acima, não se aplicam as restri-
ções do art. 23, §3º, da LC nº. 101/00. 

Como se observa, para a aplicação do art. 23, §5º, também é imprescindível o res-
peito aos percentuais constantes no art. 19, da LC nº. 101/00, referentes aos limites de despesa 
total com pessoal, tema já abordado no tópico 2.4.2.

Em se tratando de inovação legislativa que afeta seriamente o mecanismo sanciona-
dor presente na LC nº. 101/00, ainda mais quando se considera a sua peculiar forma de apro-
vação – já que foi sancionada pelo Presidente da Câmara dos Deputados (Rodrigo Maia), no 
exercício do cargo de Presidente da República, aproveitando-se da ausência de Michel Temer, 
quem provavelmente vetaria o projeto de lei – é certo que deve ser objeto de certames futuros.
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2.4.6 Despesas com a seguridade social

A temática da seguridade social também foi expressamente tratada pela LC 101/00, 
termos seguintes:

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.
 § 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.

Note-se que o teor do caput se limita a repetir disposição constitucional quanto ao 
princípio previdenciário da contrapartida (art. 195, §5º, da CRFB/88) e fazer referência aos re-
quisitos do art. 17 da própria LRF.

Com efeito, importante relembrar os requisitos previstos no art. 17 para a efetivação 
de despesas de caráter continuado:

a) Instruir a despesa com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exer-
cício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes (art. 17, §1º, da LC nº. 101/00);

b) Instruir a despesa com a demonstração dos recursos para o seu custeio (art. 17, 
§1º, da LC nº. 101/00);

c) Comprovar que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resulta-
dos fiscais previstas no anexo de metas fiscais (art. 17, §2º, da LC nº. 101/00);

d) Compensação das despesas pelo aumento permanente de receita ou pela redu-
ção permanente de despesa (art. 17, §2º, da LC nº. 101/00). Contudo, veja-se que essa compen-
sação é dispensada caso o aumento de despesa decorra das hipóteses previstas no art. 24, §1º, 
da LC nº. 101/00.
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Por fim, relembre-se que, por força do art. 15, da LC nº. 101/00, a criação, majora-
ção ou expansão de benefício ou serviço relacionado à seguridade social que não atendam 
ao disposto no art. 17 serão consideradas irregulares, não autorizadas e lesivas ao patrimônio 
público.

3. Subvenções

As subvenções são auxílios governamentais concedidos às entidades públicas ou 
privadas, sem finalidades lucrativas, a fim de auxiliá-las na consecução de seus objetivos, que 
secundam a ação do Estado.

Conforme visto quando se tratou das despesas correntes, as subvenções encontram 
previsão legal expressa no art. 12, §3º, da Lei nº. 4.320/65, que assim reza:

Art. 12. [...]
§ 3º Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências 
destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, 
distinguindo-se como:
I - subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou pri-
vadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa;
II - subvenções econômicas, as que se destinem a empresas públicas ou 
privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril.

Em síntese, portanto, consistem na transferência de recursos do setor público para o 
setor privado. Nas palavras de Harrison Leite,

Do ponto de vista ideal, as instituições devem ser mantidas por seus fun-
dadores e por todos que acreditam no projeto. O poder público pode 
ajudá-las, mas não deve ser visto como a primeira fonte de sua manu-
tenção. Criar uma instituição com o fim precípuo de receber recurso pú-
blico para o seu funcionamento, aparenta conflitar com o papel central 
do Estado, que envolve, também, a prestação de serviços públicos.2

Assim, considerando que se trata de realidade inquestionável, a LC nº. 101/00 passou 
a trazer regramento específico sobre a matéria.

Com efeito, assim dispõe o seu art. 26:

Art. 26. A destinação de recursos para direta ou indiretamente, cobrir 
necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deve-
rá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas 

2  LEITE, Harrison. Manual de Direito Financeiro. 5. ed. Salvador: Juspodivm. 2016. p. 337.
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na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em 
seus créditos adicionais.

As subvenções, dessa maneira, destinam-se a atender necessidades de pessoas fí-
sicas ou déficits de pessoas jurídicas. É possível observar, também, que são três os requisitos 
para a concessão de subvenções: a) lei específica, ou seja, criada especialmente para determi-
nada finalidade; b) atendimento das condições estabelecidas na LDO; e c) previsão na LOA ou 
em créditos adicionais.

Para além do repasse de recursos, a LRF também delimita a concessão de créditos à 
iniciativa privada. Nessa hipótese, os encargos financeiros, as comissões e as despesas congê-
neres não serão inferiores ao custo de captação (art. 27, da LC nº. 101/00). Isso evita que o Poder 
Público arque com prejuízo em favor de particulares.

Contudo, caso haja autorização em lei específica, é permitida a concessão de em-
préstimos ou financiamentos em desacordo com o previsto acima (art. 27, parágrafo único, da 
LC nº. 101/00). Nessa situação, o subsídio correspondente deverá ser consignado na lei orça-
mentária (art. 27, parágrafo único, da LC nº. 101/00).

Por fim, o art. 28, da LC 101/00, trata da possibilidade de destinação de recursos 
públicos para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional. Veja-se a redação desse 
dispositivo:

Art. 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recur-
sos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer institui-
ções 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 Finan-
ceiro 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.

Nesse caso, cabe ressaltar que somente é possível a utilização de recursos públicos 
para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional através de lei específica.

4. Cooperação entre os entes federativos

Sobre o tema, assim discorre Harrison Leite:
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A dinâmica da despesa pública brasileira é excessivamente burocrática. 
Além disso, em diversas situações, despesas de competência do Estado 
e da União acabam sendo assumidas pelos Municípios, pois, acaso haja 
falha na prestação de serviços de competência comum, na sua maioria, 
a consequência imediata da falha da prestação ocorrerá para os muní-
cipes, sendo pouco percebida pelos Estados e União, dada a “distância” 
desses entes federativos com o dia a dia da população.

Considerando essa situação, a LRF prevê restrição a possibilidade de custeio pelos 
Municípios de despesas dos demais entes, nestes termos:

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.

5. Transferências

As transferências consistem no repasse, pelos entes federativos entre si, de valores 
por eles arrecadados, de sorte a suprir a falta de recursos daqueles menos favorecidos. Em 
regra, a União é o ente de maior arrecadação, razão pela qual costuma transferir seus recursos 
para os Estados e Municípios.

As transferências podem ser: a) obrigatórias ou constitucionais; b) voluntárias; e c) 
automáticas.

5.1 Transferências obrigatórias

As transferências obrigatórias são aquelas em que o próprio constituinte determinou 
o seu repasse. Trata-se de assunto a ser abordado quando tratarmos de receitas públicas.

5.2 Transferências voluntárias

A transferência voluntária consiste na entrega de recursos correntes ou de capital a 
outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não de-
corra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde (art. 
25, da LC nº. 101/00).

Com efeito, em geral, diz respeito a recursos destinados a atender os setores que a 
Constituição estabeleceu como de competência comum entre os entes federativos e que são de 
difícil aplicação direta por aqueles mais distantes.
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Nesse ponto, importa ressaltar o caráter cooperativo, auxiliar e assistencial dessas 
transferências, bem como a desnecessidade de previsão legal determinando a sua ocorrência.

As transferências ocorrem, em regra, por meio de convênios (art. 1º, §1º, I, do Decreto 
nº. 6.170/07), contratos de repasse (art. 1º, §1º, II, do Decreto nº. 6.170/07) ou termos de parce-
ria (art. 9º, da Lei nº. 9.790/99).

Por fim, cabe dizer que, por força do art. 73, VI, da Lei nº. 9.504/97, é vedado, nos três 
meses que antecedem o pleito, realizar transferência voluntária de recursos da União aos Esta-
dos e Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito. 

Restam ressalvados, entretanto, os recursos destinados a cumprir obrigação formal 
preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e 
os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública.

5.2.1 Requisitos

Sobre os requisitos para a realização das transferências voluntárias, assim reza o art. 
25, da LC nº. 101/00:

Art. 25. [...]
§ 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 pres-
tação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à 
saúde;
c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de ope-
rações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em 
Restos a Pagar e de despesa total com pessoal;
d) previsão orçamentária de contrapartida.

A redação do dispositivo é clara. Cabe ressaltar apenas que a restrição do inciso I se 
aplica ao ente que promove a transferência, ao passo em que as demais dizem respeito ao ente 
beneficiário, e que deve o beneficiário comprovar estar adimplente perante o ente que promo-
verá a transferência.
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5.2.2 Sanções

Devem os entes públicos observar os requisitos anteriormente referidos para serem 
beneficiários da transferência voluntária de recursos.

De sorte a verificar o cumprimento dos requisitos previstos na LRF, o governo criou 
uma forma simplificada de reunir os dados necessários para tanto. Denomina-se “Cadastro 
Único de Convênio” ou CAUC.

Caso haja descumprimento de tais requisitos pelos destinatários da eventual trans-
ferência voluntária, veda-se que estes a recebam ou suspende-se o seu recebimento. 

Entretanto, são excepcionadas as transferências nas áreas da saúde, educação e as-
sistência social, não sendo aplicadas tais sanções (art. 25, §3º, da LC nº. 101/00).

Além disso, por força do art. 166, §13, da CRFB/88, também foram excepcionadas de 
tais sanções as transferências decorrentes de emendas individuais impositivas dos parlamen-
tares.

Finalmente, importa asseverar que caso o gestor público, em descumprimento dos 
requisitos previstos em lei, insista em receber verbas oriundas de transferências voluntárias, 
sua conduta poderá configurar a prática do delito previsto no art. 1º, XXIII, do Decreto-Lei nº. 
201/67, que assim reza:

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos 
ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronuncia-
mento da Câmara dos Vereadores:
[...]
XXIII – realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com 
limite ou condição estabelecida em lei.  

5.2.3 Medidas que habilitam o ente federativo ao recebimento das transferências voluntárias

Costuma-se questionar se um novo gestor do ente federativo que estiver sendo pe-
nalizado pelas restrições ao recebimento de transferências voluntárias também é afetado pela 
má gerência do gestor anterior.

Respondendo a esse questionamento, bem resume Harrison Leite:

Em suma, para se retirar as pendências de Estados e Municípios do CAUC, 
mormente no que se refere aos convênios, o atual gestor deve compro-
var a boa e regular aplicação dos recursos por ele administrados, e, no 
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caso de má administração da gestão anterior, deve adotar as medidas 
legais visando ao resguardo do patrimônio público, sob pena de co-res-
ponsabilidade. Quanto aos demais itens do CAUC, cada um tem sua pe-
culiaridade, devendo ser regularizado caso a caso, seja pelo pagamento 
de tributos, seja pela entrega de documentos ou pela responsabilização 
do ex-gestor, se a hipótese de inadimplência se deu por sua má-gestão.3

Reforçando esse entendimento, vale citar a Súmula 615 do STJ:

Súmula 615-STJ: Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do mu-
nicípio em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão 
anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências ca-
bíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. STJ. 1ª Seção. 
Aprovada em 09/05/2018, DJe 14/05/2018 (Info 624).

5.2.4 Princípio da Intranscendência Subjetiva das Sanções

Quando a LRF, em seu art. 20, estabelece os limites de gasto para os entes federati-
vos, também especificou os limites de cada órgão e poder. Contudo, não desvinculou a respon-
sabilidade dos entes federativos no caso de possível desrespeito de tais limites pelos órgãos a 
eles vinculados.

Para tais situações, costuma-se aplicar o Princípio da Intranscendência Subjetiva das 
Sanções, no sentido de ressalvar de responsabilização o ente federativo a qual o órgão é vincu-
lado.

No âmbito do STF, costuma-se adotar duas acepções para este princípio: 

a) Ressalvar a nova gestão pela prática de atos irregulares praticados pela gestão 
anterior: trata-se da hipótese tratada no tópico anterior. Segundo essa acepção, o Princípio da 
Intranscendência Subjetiva das Sanções veda a aplicação de sanções às novas administrações 
por atos de gestão praticados por administrações anteriores.

Nesse sentido, há julgados do STF apontando que, se a irregularidade foi praticada 
pelo gestor anterior e a gestão atual tomou todas as medidas para ressarcir o erário e corrigir as 
falhas, o ente não poderá ser incluído nos cadastros de inadimplentes da União. 

Sobre o tema, veja-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. 
ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INS-

3  LEITE, Harrison. Manual de Direito Financeiro. 5. ed. Salvador: Juspodivm. 2016. p. 348.
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CRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATOS 
DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXIS-
TÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva 
das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de seve-
ras sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos 
deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tri-
bunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, 
Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, 
o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa compro-
meter, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de 
políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 
3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcan-
çar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, 
só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito or-
ganizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. 
Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso 
de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. Agravo regimental a que 
se nega provimento. (ACO 1393 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira 
Turma, julgado em 09/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 
29-06-2015 PUBLIC 30-06-2015)

Mencionada posição é a adotada pela própria AGU, e expressa na Súmula nº. 46, cujo 
teor é o seguinte:

Será liberada da restrição decorrente da inscrição do município no SIAFI 
ou CADIN a prefeitura administrada pelo prefeito que sucedeu o admi-
nistrador faltoso, quando tomadas todas as providências objetivando o 
ressarcimento ao erário.

Entretanto, no julgamento do ACO 732/AP (ACO 732, Relator(a):  Min. Marco Aurélio, 
Primeira Turma, julgado em 10/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 
PUBLIC 21-06-2017 – Info 825), o Ministro Marco Aurélio se manifestou contra essa tese.

Afirmou o Ministro, em síntese, que a inscrição do nome do Estado-Membro em ca-
dastro federal de inadimplentes em face de ações e/ou omissões de gestões anteriores não 
configuraria ofensa ao Princípio da Intranscendência, uma vez que vigoraria, no âmbito da Ad-
ministração Pública, o princípio da impessoalidade, previsto no artigo 37 da CF. 

Assim, a relação jurídica envolveria a União e o ente federal, e não a União e certo 
governador ou outro agente. Nesse sentido, o governo se alternaria periodicamente nos termos 
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da soberania popular, mas o Estado seria permanente, motivo pelo qual a mudança de coman-
do político não exonera o Estado das obrigações assumidas.

Porém, considerando que a argumentação do referido Ministro não foi adotada pela 
turma como razão de decidir, é possível inferir que se trata de posição ainda minoritária no 
âmbito do STF.

b) Ressalvar o Estado/Município quando a irregularidade for praticada por órgão a 
eles vinculados ou por outros poderes que não o executivo: nessa hipótese, a União sanciona 
o próprio ente federativo pela irregularidade praticada por órgão a ele vinculado ou por outros 
poderes que não o executivo. 

Nessa situação, também se entende pela aplicação da intrascendência no sentido 
de não sancionar os Estados e Municípios pelo mero fato de se acharem administrativamente 
vinculados a órgãos que tenham cometido irregularidade. 

Sobre o tema, veja-se os seguintes julgados:

[...] SIAFI/CADIN/CAUC – INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO 
ESTADO DO MARANHÃO – POR EFEITO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS REFERENTE A CONVÊNIOS CELEBRADOS EM GESTÕES ANTERIO-
RES – SEM QUE SE TENHA PRECEDIDO À PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PRO-
CESSO DE “TOMADA DE CONTAS ESPECIAL” – CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO 
AO ESTADO-MEMBRO, EM VIRTUDE DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO 
DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA – 
POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES 
E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITA-
MENTE PESSOAL DO INFRATOR [...] INSCRIÇÃO EM CADASTRO PÚBLICO 
DE INADIMPLENTES E ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANS-
CENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. – O postulado da 
intranscendência impede que sanções e restrições de ordem jurídica su-
perem a dimensão estritamente pessoal do infrator. Em virtude desse 
princípio, as limitações jurídicas que derivam da inscrição, em cadastros 
públicos de inadimplentes, das autarquias, das empresas governamen-
tais ou das entidades paraestatais não podem atingir os Estados-mem-
bros, projetando, sobre estes, consequências jurídicas desfavoráveis e 
gravosas, pois o inadimplemento obrigacional – por revelar-se unica-
mente imputável aos entes menores integrantes da administração des-
centralizada – 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 vin-
culadas a eles as autarquias, as entidades paraestatais, as sociedades 
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sujeitas a seu poder de controle e as empresas governamentais alega-
damente inadimplentes e que, por tal motivo, hajam sido incluídas em 
cadastros federais (CAUC, SIAFI, CADIN, v.g.). [...] (ACO 1848 AgR, Rela-
tor(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 05-02-2015 PUBLIC 06-02-
2015)

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. 
ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. ART. 23, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILI-
DADE FISCAL. RESTRIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉ-
DITO. 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 Executi-
vo. Em consequência, atos do Legislativo, Judiciário, Ministério Públi-
co, 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). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ACO 
2099 AgR, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 
18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 
22-02-2016)

5.3 Transferências automáticas

As transferências automáticas advêm de previsão legal ou de ato administrativo. Di-
ferenciam-se das anteriores na medida em que são efetivadas independentemente de quais-
quer convênios, ajustes, contratos ou outros instrumentos. Assim, basta que o suposto benefi-
ciário promova habilitação a partir do preenchimento de determinadas condições.


