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RESUMO 

 

No direito constitucional brasileiro, desde a primeira Constituição (1824), ainda sob 

o regime imperial, o Executivo é obrigado a prestar contas ao Legislativo, sobre as des-

pesas públicas. 

A primeira Constituição republicana (1891) criou o Tribunal de Contas, como 

instituição auxiliar do Congresso, com a tarefa de elaborar um parecer prévio sobre as 

contas prestadas pelo Presidente da República ao Congresso, que faria o julgamento final. 

A Constituição de 1988 manteve para o Tribunal de Contas e para o Congresso as mesmas 

atribuições. 

O principal objetivo deste trabalho é examinar, no contexto do sistema de controle 

parlamentar de Governo instituído pela Constituição atual, os fundamentos pelos quais o 

Congresso pode aprovar ou rejeitar as contas do Executivo. 

 

FERREIRA, Cláudio. O julgamento das contas públicas e o sistema de controle parlamen-

tar do Governo na Constituição brasileira de 1988.  Dissertação (Mestrado) apresentada 

na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2011. 
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ABSTRACT 

 

In the Brazilian constitutional law, since the first Constitution (1824), yet under the 

imperial regime, the Executive Branch is obliged to accounts for the Legislative Branch, 

about the public expenditures. 

The first Republican Constitution (1891) has created the Court of Accounts, as an 

auxiliary institution to the Congress, whit task to elaboration a previous analysis of the ac-

counts rendered by the Brazilians Republic’s President to the Congress, who makes the fi-

nal judgment. The Constitution of 1988 keeping to the Court of Accounts and to the Con-

gress the same attributions. 

The main objective of this work is examine, in the context of Govern parliamentary 

control system established by actual Constitution, the fundaments by which the Congress 

can approve or reject the Executive’s counts. 

 

FERREIRA, Cláudio. The public counts judgment and the Govern parliamentary control 

system on the 1988’ Brazilians Constitution. Dissertation (Master’s Degree) presented at 

the São Paulo University Law School, 2011. 
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NOTA PRÉVIA 

Delimitação do tema 

 

 

O julgamento das contas públicas é a etapa final de um processo de controle que, 

por determinação constitucional (art. 70, parágrafo único), alcança “qualquer pessoa física 

ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 

dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 

desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”. 

O fenômeno contemporâneo do agigantamento do Estado trouxe consigo, entre 

outras conseqüências, a multiplicação de órgãos e entidades encarregados da execução de 

uma quantidade cada vez maior de atribuições assumidas pelo Poder Público. Conside-

rando-se que para o custeio dessas atividades são criadas novas receitas, resulta que quanto 

maior se torna o Estado, mais dinheiro público há para ser controlado. E mais pessoas são 

incluídas na abrangente descrição constitucional dos que estão obrigados a prestar contas. 

Apesar desse aumento, há apenas duas instituições, genericamente consideradas, 

aptas a receber as prestações de contas e a julgá-las. São os Tribunais de Contas e os Po-

deres Legislativos, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Os Tribunais de Contas foram introduzidos no Brasil pelo Decreto 966-A, de 

07/11/1890, por obra do grande Rui Barbosa, então à frente do Ministério da Fazenda, para 

serem, segundo a exposição de motivos daquele decreto, um “corpo de magistratura inter-

mediária à Administração e à legislatura, que, colocado em posição soberana, com atribui-

ções de revisão e julgamento, cercado de garantias contra quaisquer ameaças, possa exer-

cer as suas funções vitais no organismo constitucional”. 

Desde seu nascimento, já receberia o Tribunal de Contas missão das mais relevan-

tes, como elucidava seu mentor: “Convém levantar entre o poder que autoriza periodica-

mente a despesa e o poder que cotidianamente a executa um mediador independente, auxi-

liar de uma e de outra que, comunicando com a legislatura e intervindo na administração 

seja não só o vigia, como a mão forte da primeira sobre a segunda, obstando a perpetração 

das infrações orçamentárias, por um veto oportuno aos atos do executivo, que direta ou in-

direta, próxima ou remotamente, discrepem da linha rigorosa das leis de finanças”. 

A importância preconizada para esse órgão por Rui Barbosa foi sempre 

reconhecida, tanto que quatro meses depois de sua criação, quando da promulgação da 
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Constituição de 1891, em 24 de fevereiro, o Tribunal de Contas foi contemplado em seu 

artigo 89, com a função de “liquidar as contas da receita e despesa e verificar a sua 

legalidade, antes de serem prestadas ao Congresso”. 

Desde então, o órgão responsável pela auditoria esteve presente em todas as Cons-

tituições brasileiras e ganhou nova dimensão com o crescimento do Estado, cumprindo pa-

pel capital no Estado de Direito. 

Sobre as elevadas atribuições dos Tribunais de Contas há vasta literatura, sendo o 

tema tratado não apenas em obras específicas, mas constando de praticamente todos os 

manuais de Direito Financeiro, de Direito Tributário e de Direito Constitucional. 

Apesar da incontestável relevância do trabalho dos Tribunais de Contas, não lhes 

compete, por expressa determinação constitucional, julgar as contas que anualmente devem 

prestar os Chefes do Poder Executivo (art. 84, XXIV), em nenhum nível, sendo essa 

missão reservada com exclusividade aos respectivos Poderes Legislativos (art. 49, IX). 

Este trabalho restringir-se-á a procurar os fundamentos históricos, teóricos e cons-

titucionais que impõem ao Chefe do Executivo a obrigação de prestar contas e que ofe-

recem respaldo à prerrogativa do Legislativo de julgá-las, investigando a natureza de tais 

contas e analisando as conseqüências que desse julgamento podem advir. 

Procurar-se-á situar o julgamento das contas no âmbito do controle parlamentar do 

Governo, para o que se buscará entender o sistema instituído pela Carta atual, consideran-

do-se apenas as contas do Presidente da República e, por simetria, dos Governadores de 

Estado e do Distrito Federal e dos Prefeitos Municipais  

Não se buscará precisar a eficácia do controle, uma vez que essa tarefa exigiria 

atenta investigação dos vetores político-partidários que orientam a relação entre os agentes 

públicos detentores temporários do poder, o que desbordaria dos limites propostos. 

O regime democrático mostra que a convivência política é marcada pela existência 

de maiorias e minorias ocasionais, variando ao influxo dos interesses momentâneos. Essa 

volatilidade de interesses, porém, não é tanta que não permita a construção de um pro-

grama mínimo, em torno do qual se aglutinem, por um período mais ou menos duradouro, 

grupos ou facções que possuam interesses diversos. 

Por isso, podem ocorrer períodos de predisposição para abrandamento do controle e 

períodos em que este é exercido de maneira mais rigorosa. Uma abordagem que visasse 

identificar a eficácia do controle ficaria vinculada a um determinado período, a uma 

determinada composição político-partidária, ou a ambos. E não poderia, como pretende 

este estudo, ter como referência as regras duradouras do Texto Constitucional. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo do trabalho é estudar o julgamento das contas públicas no contexto do 

modelo constitucional brasileiro de controle parlamentar do Governo. 

O tema não tem despertado a atenção da doutrina. 

Tal situação aumenta a dificuldade da pesquisa, assim como proporciona certa 

liberdade para a elaboração de um quadro teórico que acomode os diversos elementos cuja 

correlação compõe o cerne da investigação. Concorre para a complexidade do estudo o fato 

de sua estruturação exigir que se colham e se associem fragmentos de temas ligados ao 

universo de preocupações da Ciência Política, da Teoria do Estado, da Ciência da 

Administração, do Direito Administrativo, do Direito Financeiro e até do Direito Eleitoral. 

Não obstante e mesmo sendo inevitável passear por outros domínios do saber, tais 

incursões serão limitadas ao mínimo indispensável, tanto em extensão quanto em 

profundidade, uma vez que o trabalho, quanto possível, limitar-se-á, no campo doutrinário, 

ao Direito Constitucional e, no âmbito do direito positivo, ao Texto Fundamental. 

O que se buscará compreender, à luz do modelo positivado na Constituição, é a 

relação institucional entre o Executivo, que tem o dever de prestar contas, e o Legislativo, 

que tem o poder de julgá-las, investigando também o conteúdo das contas e os 

fundamentos desse julgamento. 

Referências à legislação complementar ou ordinária, e mesmo à jurisprudência, 

acontecerão apenas quando houver relação essencial com o tema. 

Na Primeira Parte, cuidar-se-á de situar o fenômeno do poder no âmbito do Estado, 

analisando a evolução de seu exercício e do esforço permanente para lhe impor limites. 

Seguindo uma linha de evolução histórica, serão mostrados os acontecimentos que 

resultaram na configuração política, social e econômica na qual surgiram os primeiros 

ensaios de controle do poder. Mostrar-se-á o surgimento do Parlamento e alguns momentos 

relevantes para seu fortalecimento, até sua ascensão definitiva, primeiramente com a 

Revolução Gloriosa e, depois, com a Revolução Francesa. 

A seguir serão estudadas as principais funções do Parlamento, para tratar daquelas 

que mais diretamente interessam para o desenvolvimento do trabalho, a de controle e a de 

fiscalização, procurando compreender o conteúdo de cada uma. A Primeira Parte será 

concluída com a análise dessas funções no Texto Constitucional de 1988. 
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Na Segunda Parte será estudado o orçamento, visando estabelecer sua natureza 

instrumental no exercício do poder político. De sua origem e evolução histórica, passar-se-

á para o panorama institucional pátrio, apresentando uma retrospectiva do orçamento no 

Brasil, que oferecerá elementos para evidenciar a nova formatação que lhe foi dada pela 

Carta de 1988.  

A seguir, abordar-se-á a questão da natureza jurídica do orçamento, que é razão de 

muitas divergências doutrinárias, mas que se reveste de importância fundamental para o 

desenvolvimento do trabalho. Partindo da exposição das concepções clássicas, analisar-se-

á a configuração dada ao instituto pela Constituição de 1988, mostrando a participação re-

servada ao Parlamento no processo de planejamento orçamentário. 

A Segunda Parte será concluída com uma análise do dimensionamento da vincula-

ção e da discricionariedade no âmbito dos orçamentos, por serem eles elementos indispen-

sáveis para aferição da obediência ao princípio da legalidade pelo Poder Público.  

Na Terceira Parte será investigada a caracterização das contas públicas, tendo como 

ponto de partida sua vinculação com o orçamento. A análise se desenvolverá com a inves-

tigação dos fundamentos do julgamento político a cargo do Legislativo. 

Em seguida, proceder-se-á à localização do julgamento das contas na estrutura 

teórica, histórica e constitucional resultante da junção dos diversos elementos estudados – 

o Governo, o Parlamento, o controle do poder político, o orçamento, as contas – e se 

analisará as conseqüências do julgamento. 
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PRIMEIRA PARTE 

O CONTROLE DO PODER POLÍTICO 

 

CAPÍTULO 1 

O PODER E O ESTADO 

 

 

A dificuldade para compreender a exata conformação de determinados institutos 

jurídicos, deve-se, por vezes, à imprecisa abrangência do termo ou da expressão com que 

são denominados. É o que ocorre com signo lingüístico “poder”, que abrange uma 

variedade extremamente ampla de conceitos, peculiaridade que o torna vago, conferindo-

lhe caráter de indeterminação e possibilitando que ele seja empregado para a caracterização 

de situações as mais diversas.1 

Para os fins a que se propõe o presente trabalho, mais do que conhecer a essência 

do fenômeno, interessa tratá-lo em sua configuração social, e, nesta acepção, considerá-lo 

na sua mais marcante personificação, que é o Estado. E, no âmbito deste, restringir sua 

abrangência àquele sistema que desde o século XVIII passou à história como Estado de 

                                                 
1 HOUAISS o registra em 24 acepções: (1) ter a faculdade ou a possibilidade de. Ex.: “podemos dizer a 
verdade”, “mais pode a fera que a presa”; (2) possuir força física ou moral; ter influência, valimento. Ex.: 
“ele pode levantar muitos quilos”, “ninguém pode com essa criança”, “quem é esse homem que tanto pode?”; 
(3) ter autorização para. Ex.: “os menores não podem tirar carteira de motorista”; (4) ser capaz de, estar em 
condições de. Ex.: “podiam estudar”; (5) correr risco de ou expor-se a. Ex.: “se o piloto não tomar cuidado 
naquela curva, pode morrer”; (6) ter ocasião ou meio de; conseguir. Ex.: “se não trancarem a jaula, o leão 
pode escapar”; (7) ter tranqüilidade, paciência para. Ex.: “está sempre com pressa, nunca pode esperar um 
minutinho”; (8) ter força, vontade ou energia moral para. Ex.: “não puderam esconder a vergonha que os 
dominou”; (9) ter autoridade moral para; ter o motivo, a razão de. Ex.: “pela sua experiência e sabedoria, 
podia fazer aquelas afirmações”; (10) ter capacidade, força ou saúde para suportar. Ex.: “não podia ver 
sangue sem sentir vertigens”; (11) ter a oportunidade, o ensejo, a ocasião de. Ex.: “não puderam falar com ele 
ontem”; (12) ter tranqüilidade ou paciência para. Ex.: “não podia sofrer aquelas ofensas” (13) ter domínio ou 
controle sobre. Ex.: “ninguém pode com esse menino rebelde”; (14) direito ou capacidade de decidir, agir e 
ter voz de mando; autoridade; (15) governo de um país, de um Estado etc. Ex.: p. monárquico (15.1) esse 
poder considerado a partir de suas formas e manifestações. Ex.: poder executivo, poder judiciário, poder 
legislativo; (16) possibilidade, natural ou adquirida, de fazer determinadas coisas; capacidade, faculdade. Ex.: 
“tinha o poder de conquistar amizades com grande facilidade”; (17) vigor, potência; (18) supremacia em 
dirigir e governar as ações de outrem pela imposição da obediência; dominação, domínio; (19) domínio de 
fato exercido sobre uma coisa; posse; (20) virtude ou poder de (algo) produzir determinado efeito; eficácia. 
Ex.: “o grande poder da vitamina C já está comprovado”; (21) meio pelo qual se vence uma dificuldade, um 
embaraço; recurso; (22) qualidade de quem demonstra capacidade, aptidão, perícia. Ex.: “a cantora tinha o 
poder de silenciar a platéia”; (23) grande quantidade; abundância. Ex.: “um poder de bombas caindo sobre a 
cidade indefesa”; (24) designa um conjunto de permissões que uma pessoa ou entidade recebe de outra para 
agir em seu nome; delegação, autorização procuração. (HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da língua 

portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001) 
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Direito, embora, segundo informações de MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO 2
, 

tenha origens remotas. 

DALMO DALLARI 3, apontando “algumas características gerais, úteis para que 

se chegue a uma noção, mais ou menos precisa, do poder”, refere-se à socialidade, 

sustentando que o fenômeno tem um caráter social e negando a possibilidade de que ele 

possa ser explicado pela consideração de fatores individuais. E à bilateralidade, 

considerada como a correlação entre duas ou mais vontades, destacando que a existência 

do poder pressupõe a existência de vontades submetidas. 

Para MAX WEBER 4, que distingue “poder” de “dominação”, a submissão de 

vontades, é umas das características desta. Poder, diz ele, “significa toda probabilidade de 

impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o 

fundamento dessa probabilidade”. E dominação “é a probabilidade de encontrar obediência 

a uma ordem de determinado conteúdo, entre determinadas pessoas indicáveis”. Fixados os 

conceitos, afirma que a dominação “pode basear-se nos mais diversos motivos de 

submissão: desde o hábito inconsciente até considerações puramente racionais, referentes a 

fins. Certo mínimo de vontade de obedecer, isto é, de interesse (externo ou interno) na 

obediência, faz parte de toda relação autêntica de dominação”. 

Para CARL FRIEDRICH 5, o modo de exercício do poder pode ser o fator deter-

minante da obediência. Diz ele: “Quando o uso do poder é feito com bastante habilidade, 

ele faz que haja uma tendência para as pessoas fazerem o que lhes sugere aquele que es-

tiver no poder, e chegamos à conclusão de que a conversão de coação em consentimento 

está muito ligada ao uso habilidoso do poder”.  

Há, no entanto, quem sustente que a existência do poder independe da habilidade de 

seu detentor ou dos benefícios que a conversão em consentimento possa lhe trazer, sendo 
                                                 
2 “A locução Estado de Direito foi cunhada na Alemanha: é o Rechtsstaat. Aparece num livro de Welcker, 
publicado em 1813, no qual se distinguem três tipos de governo: despotismo, teocracia e Rechtsstaat. (...)  
Igualmente foi na Alemanha que se desenvolveu, no plano filosófico e teórico, a doutrina do Estado de 
Direito. Nas pegadas de Kant, Von Mohl e mais tarde Stahl lhe deram a feição definitiva. Entretanto, o 
Estado de Direito, na fórmula clássica, provém de uma longa e profunda tradição. É ela a da existência de um 
Direito não criado pelos homens, superior ao Direito positivo que o Poder edita. (...) Essa concepção tem 
raízes que se aprofundam pela Antigüidade”. (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de Direito e 

Constituição. 2ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 5-6) 
 
3 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 34. 
 
4 WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Tradução de Regis 
Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Editora Universidade de Brasília: São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo, 1991, p. 33 e 139 (Destaques no original). 
 
5 FRIEDRICH, Carl J. Uma introdução à teoria política, tradução de Leonidas Xausa e Luiz Corção, Rio de 
Janeiro: Zahar Editores, 1970, p. 131. 
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indispensável à sua caracterização a existência da coercibilidade. Segundo anotação de 

CELSO BASTOS 6, se não houver “ao menos a virtualidade do exercício da coerção, o que 

se tem, na verdade, é a mera persuasão”. Em semelhante situação “aquele que se persuade 

se convence das razões do persuasor, enquanto no poder o que há é uma sujeição da 

vontade do dominado por temor das conseqüências da não-sujeição”. 

Apesar da singular importância do fenômeno, como anota DALMO DALLARI 7, o 

que o coloca na posição de permanente objeto de estudos, desde o florescer da cultura 

humana, KARL LOEWENSTEIN 8 nega que seja possível definir a essência ou a 

substância do poder, só sendo possível conhecer, observar, explicar e atribuir valor a suas 

manifestações e a seus resultados. 

Isso, porém, não significa que uma análise por esse prisma possa tornar a questão 

mais simples, pois as manifestações e os resultados do poder, conforme observação de 

THOMAS HOBBES 9, são muitos e muito diversificados. 

Ao tratar do poder em sua relação com o Estado, KARL LOEWENSTEIN 10 o 

coloca como um conceito neutro, funcional e livre de qualquer valoração. Diz que eti-

camente ele não é bom nem mau, e que configura uma relação de fato entre seus detentores 

e seus destinatários. Diz que o Estado, segundo a situação histórica, pode se apresentar 

                                                 
6 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de teoria do Estado e Ciência Política, 4a ed. Ed. Saraiva, São Paulo: 1999, 
p. 75. 
 
7 O problema do poder “é considerado por muitos como o mais importante para qualquer estudo da 
organização e do funcionamento da sociedade, havendo mesmo quem o considere o núcleo de todos os 
estudos sociais. Na verdade, seja qual for a época da história da Humanidade ou o grupo humano que se 
queira conhecer, será sempre indispensável que se dê especial atenção ao fenômeno do poder”. DALLARI, 
Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. p. 34. 
  
8 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constitución. 2 ed. Barcelona: Editora Ariel, 1976, p. 25. 
 
9 “A reputação do poder é poder, pois com ela se consegue a adesão daqueles que precisam de proteção. 
Também o é, pela mesma razão, a reputação de amor da nação a um homem (à qual se chama popularidade). 
Da mesma maneira, qualquer qualidade que torna um homem amado, ou temido por muitos, é poder; porque 
constitui um meio para adquirir a ajuda e o serviço de muitos. O sucesso é poder, porque traz reputação de 
sabedoria ou boa sorte, o que faz os homens recearem ou confiarem em quem o consegue. A afabilidade dos 
homens que já estão no poder é aumento de poder, porque atrai amor. A reputação de prudência na conduta 
da paz ou da guerra é poder, porque confiamos o governo de nós mesmos de melhor grado aos homens pru-
dentes do que aos outros. A nobreza é poder, não em todos os lugares, mas somente naqueles Estados onde 
goza de privilégios, pois é nesses privilégios que consiste seu poder. A eloqüência é poder; porque se asse-
melha à prudência. A beleza é poder, pois sendo uma promessa de Deus”, recomenda os homens ao favor das 
mulheres e dos estranhos. As ciências são um pequeno poder, porque não são eminentes, e conseqüentemente 
não são reconhecidas por todos. E só são algum poder em muito poucos, e mesmo nestes apenas em poucas 
coisas. Porque é da natureza da ciência que só podem compreendê-la aqueles que em boa medida já a alcan-
çaram. (...)”. HOBBES, Thomas. Leviatã. (Parte I, capítulo 10) In: Os pensadores. 4a ed. Trad. João Paulo 
Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Nova Cultural, 1988. v. 1. p. 53-54. 
 
10 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constitución, p. 26. 
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como sendo a forma exclusiva, ou preponderante, da organização sócio-política e que, 

assim, o poder político deve ser entendido como o exercício de um controle social, controle 

que se caracteriza pela função de tomar uma decisão e pela capacidade de obrigar que essa 

decisão seja obedecida. 

E é precisamente o meio de fazer com que essa obediência se concretize, ou, num 

sentido mais amplo, o meio utilizado para se obter resultados desejados, o critério que 

NORBERTO BOBBIO 11 considera como o melhor para se fixar uma distinção entre as 

diversas formas de poder. Assim, o poder econômico, por deter a posse de bens que o 

grupo considera necessários, induz aqueles que não possuem tais bens a manterem um de-

terminado comportamento. O poder ideológico se vale da posse de certas formas de saber 

inacessíveis aos demais, de doutrinas, de conhecimentos e até mesmo apenas de in-

formações, para induzir os componentes do grupo a agirem de um determinado modo e não 

de outro. E o meio do qual se serve o poder político é a força, circunstância que o coloca 

em situação de superioridade em relação aos demais. 

Diz o mestre italiano: “Enquanto poder cujo meio específico é a força, que é o meio 

desde sempre mais eficaz para condicionar os comportamentos, o poder político é em qual-

quer sociedade de desiguais o poder supremo, isto é, o poder ao qual todos os outros estão 

de algum modo subordinados”. 

O uso da força, afirma, embora se apresente como condição necessária, não é 

suficiente para caracterizar o poder político. E prossegue, cogitando da possibilidade de um 

grupo subversivo usar a força, até mesmo com certa continuidade, sem que, por isso, se lhe 

possa atribuir o exercício do poder político. 

E conclui: “O que caracteriza o poder político é a exclusividade do uso da força em 

relação a todos os grupos que agem em um determinado contexto social, exclusividade que 

é o resultado de um processo que se desenvolve, em toda sociedade organizada, na direção 

da monopolização da posse e do uso dos meios com os quais é possível exercer a coação 

física. Esse processo de monopolização caminha pari passu com o processo de 

criminalização e penalização de todos os atos de violência que não forem cumpridos por 

pessoas autorizadas pelos detentores e beneficiários desse monopólio”. 

Esse processo a que se refere BOBBIO vem a ser a concretização da tese de JEAN-

                                                 
11 BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política: a filosofia política e as lições dos clássicos, 11a tiragem, 
tradução Daniela Ceccaccia Versiani. Rio de Janeiro, Elsevier Editora Ltda., 2005, p. 163 e 221. 
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JACQUES ROUSSEAU 12 que em sua obra “Do Contrato Social”, no Capítulo III, intitu-

lado “Do direito do mais forte”, advertiu: “O mais forte nunca é suficientemente forte para 

ser sempre o senhor, senão transformando sua força em direito e a obediência em dever. 

Daí o direito do mais forte (...) Ceder à força constitui ato de necessidade, não de vontade; 

quando muito, ato de prudência. Em que sentido poderá representar um dever?” 

Para compreender a natureza desse vínculo entre o cidadão e o Estado, que resulta 

na subordinação daquele a este, há que se compreender a natureza do poder do Estado, 

desse poder que decide e que impõe sua decisão, com ou sem a concordância daqueles que 

são afetados por ela. 

O Estado submetido ao Direito é o Estado que se contrapõe ao uso arbitrário da 

força, reservando-se o monopólio de seu uso. E se contrapõe ao poder político como poder 

de fato, como aquele que não reconhece limites e que somente se detém frente a outro 

poder de fato que lhe seja superior. “O Estado moderno”, aponta PAULO BONAVIDES 13, 

“resume basicamente o processo de despersonalização do poder, a saber, a passagem de 

um poder de pessoa a um poder de instituições14, de poder imposto pela força a um poder 

fundado na aprovação do grupo, de um poder de fato a um poder de direito”.  

O autor lembra que o traço fundamental a separar o Estado das demais sociedades 

que exercem influência sobre o comportamento de seus membros, é “o caráter inabdicável, 

obrigatório ou necessário da participação de todo indivíduo numa sociedade estatal”. E 

que, em razão dessa circunstância, o Estado atua coletivamente “com a máxima imperativi-

dade e firmeza, formando aquele vasto círculo de segurança e ação no qual se movem ou-

tros círculos menores dele dependentes ou a ele acomodados, que são os grupos e indi-

víduos, cuja existência ganha ali certeza e personificação jurídica”. 

Para MIGUEL REALE 15, o poder “pode e deve ser interpretado à luz da concepção 

jurídica do Estado, mas não se exaure em um processo de plena juridicidade: se o Poder se 

resolvesse em Direito, este confundir-se-ia com o Estado, numa projeção puramente 

racional e normativa, nos moldes do monismo de Hans Kelsen”. 

                                                 
12 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. In: Os pensadores. 4a ed. Trad. Lourdes Santos Machado. 
São Paulo: Nova Cultural, 1987, v. I, p. 25 a 27. 
 
13 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 11a ed. Malheiros, 2005, p. 106-108. 
 
14 “Instituição”, na definição de MAX WEBER, é “uma associação cuja ordem estatuída se impõe, com 
(relativa) eficácia, a toda ação com determinadas características que tenha lugar dentro de determinado 
âmbito de vigência” (Economia e sociedade, p. 32) 
 
15 REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado, 5 ed. Revista, 2ª tiragem, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 33. 
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DALMO DALLARI 16 lembra que “uma corrente doutrinária pretende caracterizar 

o poder do Estado como poder político incondicionado e preocupado em assegurar sua 

eficácia e sem qualquer limitação”, e outra, cuja mais alta expressão é Hans Kelsen, segue 

diretriz oposta e qualifica-o como poder jurídico, “nascido do direito e exercido 

exclusivamente para a consecução de fins jurídicos”. E, depois de considerar 

“insustentável a afirmação de que o poder do Estado é total e exclusivamente jurídico”, 

conclui que um exame minucioso “das características do poder do Estado, de sua origem, 

de seu modo de funcionamento e de suas fontes leva à conclusão de que, assim como não 

se pode admiti-lo como estritamente político, não há também como sustentar que seja 

exclusivamente jurídico”. 

Nesse mesmo sentido, MIGUEL REALE 17, afirma que “nos estádios mais evo-

luídos de civilização e de cultura, o que se pode verificar é a jurisfação, ou seja, a juri-

dicidade progressiva do poder, (...) a translação contínua do poder do plano da força bruta 

para o plano do Direito da Ética”, proclamando que o poder “nunca deixa de ser subs-

tancialmente político, para ser pura e simplesmente jurídico”18. E arremata: “E se tivés-

semos de apresentar a conclusão de toda a investigação feita, diríamos que a história nos 

revela que o poder tem isto de característico, que quanto mais ele concorre à positivação do 

Direito, mais se prende e se delimita pelo Direito declarado”19. 

E DALMO DALLARI 20, lembrando que “todo Estado implica um entrelaçamento 

de situações, de relações, de comportamentos, de justificativas, de objetivos, que com-

preende aspectos jurídicos, mas que contém, ao mesmo tempo, um indissociável conteúdo 

político”, conclui que, de fato, “não é possível estabelecer-se a nítida separação entre o 

jurídico e o político”21. 

O que se pode ter assentado, diante do posicionamento da autorizada doutrina 

                                                 
16 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado, p. 93 e 112. 
 
17 Em nota de rodapé, n° 24, o autor esclarece: “Tendo os termos legalizar e legalização um significado 
especialíssimo, usamos as palavras jurisfação e jurisfazer quando queremos exprimir que algo se torna 
jurídico”. (Teoria do Direito e do Estado, p. 84) (Destaques no original). 
 
18 Ibidem, p.118. 
 
19 Ibidem, p. 366 
 
20 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado, p. 127. 
 
21 “Um ordenamento”, diz Bobbio, “considerado em seu conjunto é um entrelaçamento de normas, poderes 
que produzem normas e normas que dão vida a novos poderes”. (BOBBIO, Norberto. Studi per uma Teoria 

Generali del Diritto.Torino: Giappichelli Editore, 1970, p. 79). 
 



19  

contemporânea, é que o poder do Estado abarca duas realidades de natureza diversas, uma 

júridica e outra política. E que esses dois universos não apenas convivem, mas que, assim 

como sob certo aspecto, se complementam, sob outro, se excluem. 

Convivem porque cabe ao Estado dar forma jurídica a projetos políticos que, para 

serem implementados, necessitam da organização estatal e da força jurídica – e física – que 

ela lhes empresta22. Aliás, a própria organização estatal e, mais, a própria existência do 

Estado, nada mais são que a jurisfação de um projeto político. 

Essas duas realidades, por um lado se complementam, porque as forças políticas 

continuam vivas após a concretização jurídica do projeto político, seja para acompanhar a 

sua implementação, seja para eventualmente alterá-lo, ou para atualizá-lo e adaptá-lo às 

novas exigências da vida social. E também porque o substrato político não deixa de existir, 

nem cede lugar à criação jurídica que inspirou, mas a impregna, mantendo-se na 

composição molecular de sua estrutura. Considerando-se, pois, que cada proposta de 

produção normativa decorre de uma proposta política, tem-se que o ordenamento jurídico é 

inteiramente permeado de substância política. 

Essa essência política, que subsiste à formalização das decisões, serve de norte para 

orientar as decisões políticas inerentes à realização das idéias inseridas no universo 

jurídico. É ela que empresta valor à norma, pois o confronto do texto com o conjunto de 

valores que o gerou é que pode dar a sua exata dimensão. 

Não se trata, neste caso, de uma interpretação de texto qual a realizada no nível 

jurídico, que deve observar os métodos e os rigores da hermenêutica. Não se trata perquirir 

o real alcance da norma, nem de investigar o conteúdo semântico dos enunciados, como 

não se trata de procurar o exato significado das palavras vagas e o preciso conteúdo das 

frases ambíguas. Trata-se, sim, de um trabalho de percepção política. Trata-se de buscar a 

síntese entre a razão de ser da lei e a real vontade do legislador, entre a situação fática 

objeto da regulação e o objetivo pretendido com a elaboração da norma. Trata-se de 

conhecer e de conciliar com a lei, que tem caráter duradouro, os objetivos políticos, 

altamente instáveis. 

Por outro lado, essas duas realidades se excluem, na medida em que, no espectro 

político, é possível cogitar de providências diversas sobre uma mesma situação, de forma a 

atender às conveniências de cada momento, ao passo que a jurisfação de certa escolha po-

                                                 
22 Nas palavras de Bobbio: “O poder sem direito é cego, mas o direito sem poder é vazio” (Teoria Geral da 
Política: a filosofia política e as lições dos clássicos, 11a tiragem, tradução Daniela Ceccaccia Versiani. Rio 
de Janeiro: Elsevier Editora Ltda., p. 240.). 
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lítica, por si só, exclui outras, como exclui providências que contrariem o que foi positi-

vado. Pode-se dizer, por isso, que há um poder político anterior à formalização da alterna-

tiva eleita e outro posterior a ela, da mesma natureza, mas limitado em sua extensão pela 

natural limitação decorrente da solução positivada. E, uma vez que a alternativa eleita 

passe a integrar o mundo jurídico, passará a ser legítimo, com relação à concretização da 

medida estabelecida, o exercício do poder estatal em toda sua plenitude. Exercício de po-

der que inclui, em última instância, o uso de força23 

Porém, a mesma situação que possibilita o exercício de poder, considerado este em 

sua acepção de dominação, de determinação de comportamento, caracteriza-se como 

situação propícia ao surgimento de mecanismos de controle desse poder. Isso porque, co-

mo lembra KARL LOEWENSTEIN 24, sendo a natureza humana como é, não se pode 

esperar que os detentores do poder sejam capazes de se limitar voluntariamente, de forma 

que os destinatários do poder, assim como eles próprios, ficassem a salvo dos abusos. 

O uso e o abuso do poder são temas, ou talvez sejam são duas faces de um mesmo 

tema, que preocupam o homem desde a Antiguidade. ARISTÓTELES 25, ao instituir sua 

clássica tipologia das formas de governo, baseou-se numa classificação já existente, que 

utilizava como critério a quantidade de pessoas que detinham o poder 26, mas criou entre 

elas uma distinção baseada na legitimidade, de forma a diferenciar aquelas que tivessem 

como finalidade a busca do interesse geral das que visassem o interesse de alguns. 

                                                 
23 “O poder não se confunde com a força, porque a força se põe por si mesma, ao passo que o poder é a força, 
posta por uma exigência ética ou jurídica”. REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado, p 67. 
 
24 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constitución, p. 149. 
 
25 “Como constituição e governo significam a mesma coisa, e o governo é o poder soberano da cidade, é 
necessário que esse poder soberano seja exercido ‘por um só’, por ‘poucos’ ou por ‘muitos’. Quando um só, 
poucos ou muitos exercem o poder buscando o interesse comum, temos necessariamente as constituições 
retas; quando o exercem no seu interesse privado, temos desvios... Chamamos ‘reino’ ao governo 
monárquico que se propõe a fazer o bem público; ‘aristocracia’, ao governo de poucos..., quando tem por 
finalidade o bem comum; quando a massa governa visando ao bem público, temos a ‘politia’, palavra com 
que designamos em comum todas as constituições... As degenerações das formas de governo precedentes são 
a ‘tirania’, com respeito ao reino; a ‘oligarquia–, com relação à aristocracia; e a ‘democracia’, no que diz 
respeito à politia. Na verdade, a tirania é o governo monárquico exercido em favor do Monarca; a oligarquia 
visa ao interesse dos ricos; a democracia, ao dos pobres. Mas, nenhuma dessas formas mira a utilidade 
comum”. (ARISTÓTELES. A Política. Trad. Nestor Silveira Chaves. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, 1960, 
p. 115) 
 
26 “Monarquia é a forma de governo em que este é deferido a um só. Aristocracia, quando é atribuído a uma 
minoria. Democracia, quando é atribuído à maioria. Esta tipologia é antiqüíssima, estando presente nas Histó-
rias de Heródoto. Ainda na Antigüidade se registrou a pouca utilidade daquela tipologia para caracterizar 
efetivamente os Estados. Aristóteles, na Política, tomou-a como ponto de partida para uma tipologia, após 
haver estudado uma a uma as Constituições das Cidades-Estado helênicas”. (FERREIRA FILHO, Manoel 
Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 28a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 76 e 77.) 
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Havia nessa formulação um elemento novo, pois Aristóteles se preocupou com a 

finalidade do poder, retirando o foco de atenção de sobre as pessoas dos governantes para 

colocá-lo sobre o exercício do governo. Esse novo enfoque, porém, levaria a uma nova 

discussão, da qual o homem se ocupou por séculos e séculos e que, ainda hoje suscita 

muitas controvérsias. Trata-se de estabelecer o que seria o “bem comum” que legitimaria o 

exercício do poder.  

 Essa discussão ganhou novos contornos com as mudanças ocorridas nos séculos 

XVII e XVIII, ao cabo das quais os detentores do poder já não o exerciam arbitrariamente, 

mas estavam submetidos à lei 27. E se, por um lado, não se tinha com a lei a pretensão de 

determinar a adoção de todas as medidas que poderiam caracterizar o “bem comum”, 

tinha-se a de impedir a adoção de medidas que ferissem valores considerados como 

inerentes ao o homem, notadamente a liberdade e a propriedade. 

A esse tempo não se concebia a lei como fruto de convenções políticas, mas como 

resultado de um trabalho intelectual, de captação e formulação das leis que seriam as “rela-

ções necessárias que derivam da natureza das coisas”, na definição com que Montesquieu  

abre seu “O espírito das leis”. Ao Estado, na visão liberal revolucionária, cabia apenas ga-

rantir a propriedade e o livre exercício da liberdade, não lhe sendo lícito interferir na vida, 

nem nos negócios, dos cidadãos. Essa postura resultou numa exploração exacerbada, por 

parte dos que detinham o poder financeiro, daqueles que só tinham sua força de trabalho. 

Chamado a intervir para ordenar as relações entre capital e trabalho, o Estado foi 

estendendo progressivamente sua área de influência, imiscuindo-se cada vez mais na vida 

do cidadão e regulando-a sob os mais diversos aspectos. O Estado, assim, passou a ter na 

lei um instrumento determinador de comportamentos, visando preservar, pela densificação 

normativa, elementos pertencentes ao conjunto de valores que compõe o conceito vago e 

impreciso de “bem comum” 28 29. 

                                                 
27 “Até durante o advento das Revoluções Francesa e Inglesa”, lembra CELSO BASTOS, “os Estados faziam 
as leis, mas não se submetiam a elas. A sujeição do próprio Estado à vontade dimanada de um de seus órgãos, 
o Legislativo, só foi possível ao termo de um longo processo de corrosão do absolutismo monárquico. Foi, 
portanto, o advento do Estado constitucional que tornou possível falar-se de um autêntico princípio da 
legalidade”. (Curso de Teoria do Estado e Ciência Política, p. 84) 
 
28 “O conceito de bem comum”, diz BOBBIO, “é tudo, menos claro”. (Teoria Geral da Política, p. 219.) 
 
29 FERREIRA FILHO prefere a denominação “bem político”. Diz ele: “O Estado de Direito, neste século XX 
se transformou, para usar a expressão que Carré de Malberg cunhou, num mero Estado Legal. Este, em 
última análise, recusa a subordinação do Estado a um Direito a ele superior. Mais, identifica o Direito com o 
comando do Estado, de tal sorte que os direitos do homem são os direitos que o Estado lhe quiser reconhe-
cer”, de forma que “as leis são feitas pelo Estado, sendo irrelevante cogitar de seu conteúdo de justiça ou in-
justiça”. Nesse contexto, a lei “se amesquinha reduzida ao papel de instrumento político. (...) Ela não se legi-
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O Estado, pois, é a forma mais evoluída de todas as associações criadas pelo espí-

rito humano, ávido de socialização, mas carente de proteção contra essa mesma sociedade 

a que ele procurar se integrar. Porém, para que o Estado pudesse oferecer a proteção dese-

jada, precisaria tornar-se uma presença poderosa e constante, uma força à qual o homem 

não pudesse resistir, mas à qual recorresse para ter assegurado o atendimento de suas von-

tades, desde que o Estado as reconhecesse. 

Um tal poder, se não estivesse submetido a um controle rigoroso, proporcionaria 

àquele que o detivesse a possibilidade de facilmente subjugar todos que estivessem sob seu 

domínio. Porém, instituições para controlar o poder, assevera LOEWENSTEIN 30, “não 

nascem nem operam por si só, senão que deveriam ser criadas ordenadamente e incorpora-

das conscientemente no processo do poder”, acrescendo que “a melhor maneira de alcançar 

esse objetivo será fazendo constar os freios que a sociedade deseja impor aos detentores do 

poder em forma de um sistema de regras fixas – a constituição – destinadas a limitar o 

exercício do poder político”. 

                                                                                                                                                    
tima por um conteúdo de justiça e sim por ser expressão da vontade política do povo. (...) o legislador, nesta 
concepção cria a lei. Mas, nela não vê senão um instrumento, é ela destarte reduzida a elemento secundário 
que não tem importância por si, nem em si, mas sim em vista da finalidade. Tal finalidade é um bem. (...) Tal 
bem, por sua vez, é dentre muitos que, como estrelas numa constelação, fazem o bem político, para não em-
pregar a expressão bem comum. Sim, porque esta última expressão está vinculada a uma separação das di-
vergências individuais, a uma conciliação, ou depuração que deixe prevalecer o que interessa a todos sem ex-
ceção. (...) Melhor se ajusta a esta concepção a idéia de bem político, subetendendo-se aí um bem politica-
mente imposto em decorrência de uma visão partidária. Bem político que, consagrado pelo Governo, se 
torna, numa presunção absoluta, a vontade popular”. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de di-

reito e constituição, p. 39, 45 e 46. (Destaques no original) 
 
30 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constitución, p. 149 
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CAPÍTULO 2 

O CONTROLE DO PODER POLÍTICO 

 

SEÇÃO 1 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

 

Até a transição do Feudalismo para o Absolutismo não é possível falar em controle 

do poder. Esse período foi particularmente marcado pelas constantes mudanças ocorridas 

na vida social, política e econômica da Europa, marcado como uma época de grande 

instabilidade, durante a qual foram lançadas as bases de diversas instituições que viriam a 

se desenvolver no Estado Moderno e a se estabilizar no Estado Contemporâneo 31.  

O sistema foi fortalecido a partir do Imperador Carlos Magno, que promoveu a 

divisão de seu extenso território em células locais de poder, que eram fiscalizadas por seus 

emissários. Apesar dessa estrutura política centralizadora, o sistema feudal, por suas 

próprias peculiaridades, tais como sua economia agrária de subsistência e o caráter 

hereditário das concessões de terras, possibilitou a formação de uma classe social, a 

nobreza (condes, duques, marqueses, viscondes barões e cavaleiros), que adquiriu cres-

cente autonomia econômica e política. 

Os senhores feudais detinham, em seus domínios, poder praticamente absoluto e as 

pessoas ligadas a um determinado feudo mantinham-se, geralmente, afastadas dos demais. 

Essa situação, somada ao fato de que o Rei, que era o nobre mais importante de uma re-

gião, não possuía autoridade para impor efetivamente sua vontade, senão nos limites de seu 

próprio feudo, resultou na fragmentação da sociedade e do poder político, e, assim como 

fortaleceu a nobreza, enfraqueceu ainda mais o poder central.  

Com isso, por um lado, não havia possibilidade de se articular a criação de me-

canismos de controle do poder de cada senhor feudal, já que, nos seus respectivos 

                                                 
31 "Ora, o Estado, enquanto fenômeno histórico de dominação, apresenta originalidade, desenvolvimento e 
características próprias para cada momento histórico e para cada modo de produção. Isso pode ser 
comprovado com a escravidão na Antigüidade, com a subordinação plena das organizações políticas ao poder 
da Igreja no feudalismo e com a secularização e unidade nacional na modernidade. Assim sendo, o moderno 
Estado centralizado é produto das condições estruturais inerentes ao capitalismo burguês europeu, não sendo, 
portanto, mero reflexo evolutivo ou aperfeiçoamento de outros tipos históricos de Estados anteriores (Estado 
Antigo, Cidade-Estado, Estado Medieval)". WOLKMER, Antonio Carlos. Elementos para uma crítica do 

Estado. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1990, p. 21. 
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domínios, cada nobre governava de maneira absoluta. Por outro lado, não existia um centro 

de poder cujas decisões afetassem a vida de todos os habitantes do império, não havendo, 

portanto, interesse em controlar o poder central. 32 

A centralização do poder e a formação do Estado Moderno foram processos que se 

desenvolveram paralelamente e para os quais concorreram inúmeros fatores, mas que se 

deveram principalmente ao fortalecimento da atividade econômica baseada no comércio, 

que fez surgir uma nova classe social, a burguesia, que acumulava riquezas, mas não 

dispunha de poder político. Essa nova realidade, construída a partir de uma dinâmica 

atividade mercantil, começava a entrar em choque com as estruturas da estática economia 

do sistema feudal, pois a existência de uma grande variedade de tributos, de moedas, de 

pesos e medidas, de leis e até mesmo de línguas, dificultava a expansão comercial. 

Para eliminar essas barreiras e facilitar a integração entre produtores e centros 

consumidores, seria necessário estabelecer um poder central fortalecido, que fosse capaz 

de padronizar os impostos, de uniformizar a moeda, os pesos e as medidas, de oficializar 

uma língua para todo o Estado e de controlar a nobreza, que, diante de tal fortalecimento, 

lutaria para manter seu poder e seus privilégios. 

Assim, a centralização do poder político e a integração econômica interessavam 

tanto à burguesia quanto aos Reis, que até então detinham um poder apenas formal. Com 

as mudanças que se iniciavam, e à medida que se concretizassem, poderia o Monarca 

impor as modificações que favorecessem o comércio. A burguesia contribuiria com di-

nheiro para que o Rei, entre outras coisas, organizasse e equipasse seu exército, tornando-

se capaz de impor sua autoridade não apenas à nobreza, mas também à Igreja, que, havia 

séculos, mantinha intensa disputa com a Coroa 33. 

                                                 
32 GIANFRACO POGGI aponta os três fatores determinantes da fragmentação dos grandes sistemas de go-
verno em “numerosos sistemas menores”: “em primeiro lugar, desde os primeiros tempos, era normal cada 
senhor ter mais de um vassalo. Como, em princípio, cada relação feudal era estabelecida intuitu personae, ou 
seja, levando em conta a individualidade dos participantes, as obrigações mútuas o suserano e do vassalo po-
diam diferir consideravelmente de relação para relação. Por conseguinte, a relação do senhor com os objetos 
finais do governo, a plebe, era mediada diferentemente por cada vassalo. (...) em segundo lugar, um homem 
podia tornar-se vassalo de mais de um senhor, o que aumentava ainda mais a diversidade na forma como os 
feudos eram sustentados, explorados e governados. Além disso, no caso de os vários senhores de um vassalo 
brigarem entre si e todos apelarem para a ajuda e apoio desse vassalo, este podia usar essa situação confusa 
como pretexto para suspender suas obrigações para com todos e proclamar a sua independência. (...) Em ter-
ceiro lugar, se um vassalo, por sua vez, concedia uma parte de seu feudo a um ou mais vassalos de categoria 
inferior, não criava uma relação direta entre o seu próprio suserano e esses vassalos inferiores. POGGI, Gian-
franco. A evolução do Estado Moderno: uma introdução sociológica. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: 
Zahar Editores, 1981, p. 40-41. (Destaque no original) 
 
33 O imperador Oton I promoveu uma rigorosa centralização política, ampliando o poder de que já dispunha. 
Para isso, entre outras medidas, passou a intervir mais incisivamente nos domínios da Igreja, adotando a 
prática, que seria observada também por seus sucessores, de fundar bispados e abadias e conceder aos seus 
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A evolução do processo de consolidação da autoridade real levou ao acirramento 

dos conflitos. Mas não se tinha propriamente uma tentativa de controlar o poder político 

para coibir seus excessos. A pretensão da Igreja não era fazer com que o poder temporal 

reconhecesse os direitos das pessoas. Pretendia, sim, impor-se como instituição detentora 

de um poder absoluto e incontrastável, máximo, porque de origem divina. Consequência 

dessa postura foi a progressiva formulação, por teóricos religiosos, de uma doutrina sobre a 

supremacia eclesiástica, que justificasse a subjugação do poder temporal 34. 

Em contraposição à tentativa da Igreja, mas não só por isso, surgiram teorias que 

visavam dotar os Monarcas de características únicas, que os colocariam em posição de 

superioridade em relação a todos os outros homens, fossem eles nobres ou eclesiásticos. 

Para isso, passou-se a defender a existência de um vínculo especial entre o Rei e Deus, em-

bora o tema fosse delicado, pois poderia colidir com o monoteísmo cristão e aproximar-se 

                                                                                                                                                    
subordinados o poder religioso e o poder político nas respectivas regiões. Era a chamada investidura leiga, 
que marcava o início do período de controle do Estado sobre a Igreja. Em reação, juristas da Igreja 
elaboraram normas de direito interno da instituição, que viriam a ser integradas ao direito canônico, para 
garantir ao papa a competência exclusiva para a investidura de bispos e de padres. Com base nessas normas, 
em 1075 o papa Gregório VII proibiu a nomeação de leigos para os cargos da Igreja, dando início ao conflito 
que passaria à história como a Querela das Investiduras. O disputa só terminaria em 1122, com a Concordata 
de Worms, compromisso firmado entre o Papa Calisto II e o Imperador Henrique V, pelo qual reconheceu-se 
a existência de duas espécies de investidura: a eclesiástica, que competia ao papa ou a quem ele determinasse, 
e a laica, feita pelo Imperador, que dava ao Bispo os poderes temporais e seus respectivos benefícios.  
 
34 GAETANO MOSCA apresenta a evolução doutrinária da pretensa superioridade eclesiástica: “No Império 
romano, o Imperador era, ao mesmo tempo, pontífice, quer dizer que o poder laico se confundia com o poder 
religioso. Mas, a organização da Igreja cristã não permitia esta confusão. O Cristianismo tinha caráter de 
religião universal, era destinado a expandir-se além dos limites do Império, e os chefes da hierarquia ecle-
siástica, isto é, os bispos, não eram nomeados pelo Imperador (...) No fim do século V depois de Cristo, a teo-
ria da coexistência e da separação dos dois poderes foi claramente sustentada pelo Papa São Gelásio I (492-
496). Este pontífice escreveu que, considerando-se a fraqueza humana, Deus quis separar o poder espiritual 
do temporal, a fim de que a concentração desses dois poderes em uma única mão não desse lugar a deplorá-
veis abusos. O bispo é no domínio eclesiástico superior ao Imperador, e o Imperador é, para as coisas laicas, 
superior ao bispo. Não há senão um passo a dar para afirmar a superioridade da autoridade eclesiástica sobre 
a laica. (...) O reino de Carlos Magno (773-814), e algumas gerações depois dele, se distinguiram pelo renas-
cimento, se bem que temporário e parcial, dos estudos e da cultura. Estes, entretanto, tornaram-se quase mo-
nopólio do clero e dos mosteiros; não é, pois, de admirar que nessas circunstâncias a doutrina da superiori-
dade da hierarquia eclesiástica sobre a hierarquia laica fosse afirmada e desenvolvida nesta época. O primeiro 
sintoma foi a elaboração das Falsas Decretais (...) Esta falsificação visa a sustentar duas teses: primeiro, a su-
perioridade do bispo de Roma sobre todos os outros bispos, em seguida a da autoridade eclesiástica sobre a 
autoridade laica. Numa carta dirigida a Ausêncio, bispo de Metz, o papa Nicolau (858-867) se inspira nos 
mesmos princípios. Nela sustenta ele a superioridade do poder eclesiástico sobre o poder laico, e convida o 
clero a recusar obediência aos maus príncipes, aos quais se dá o nome de tiranos. O pensamento de Incmar, 
bispo de Reims, tal como o expõe no seu tratado De Potestate Regia et Pontifícia, quase contemporâneo das 
Falsas Decretais e da carta de Nicolau I, é idêntico. No tratado o autor repete antes de tudo o pensamento que 
exprimiu o papa São Gelásio sobre a separação dos dois poderes. Mas, ele acrescenta, por outro lado, que 
como o poder eclesiástico governa as almas e o poder laico os corpos, e, considerando-se que a alma é supe-
rior ao corpo é preciso concluir que a autoridade eclesiástica é superior a não importa que autoridade laica. 
Além disto, como esta última pode sempre cair em estado de pecado, segue-se que está sempre sujeita ao jul-
gamento da primeira”. (MOSCA, Gaetano. História das doutrinas políticas desde a Antiguidade, Rio de Ja-
neiro: Zahar Editores, 1958, p. 76-82). 
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do paganismo, severamente censurado nos textos bíblicos. Ainda assim, a ligação do poder 

real ao poder divino passou a ser defendida pelos teóricos políticos e largamente difundida 

entre os povos. Entre os principais pensadores a oferecer embasamento teórico ao Absolu-

tismo estão TOMAS HOBBES 35, com a teoria contratualista, e, sustentando a existência 

da ligação entre o Rei e Deus, JEAN BODIN 36 e JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET  37. 

A tese da conexão privilegiada do Rei, diz MARILENA CHAUÍ 38 , seria útil ao 

poder real, mas não apenas contra a Igreja, pois poderia suportar também a superioridade 

do Rei ante a nobreza. O poder humano seria um favor dado por Deus àquele que o 

representa. “Isso implica uma idéia muito precisa da representação política: o governante 

não representa os governados, mas representa Deus, origem transcendente de todo poder. 

Representante de Deus, o governante age como Seu mandatário supremo, e governar é 

realizar ou distribuir favores”. 

                                                 
35 “A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-los das invasões dos estrangeiros e 
das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio 
labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda sua força e poder a 
um homem, ou a uma assembléia de homens, que possa reduzir suas diversas vontades, por pluralidade de 
votos, a uma só vontade. O que equivale a dizer: designar um homem ou uma assembléia de homens como 
representante de suas pessoas, considerando-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que 
aquele que representa sua pessoa praticar ou levar a praticar, em tudo o que disser respeito à paz e segurança 
comuns; todos submetendo assim suas vontades à vontade do representante, e suas decisões a sua decisão. 
Isto é mais do que consentimento, ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos eles, numa só e mesma 
pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é como se cada 
homem dissesse a cada homem: cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem, ou 
a esta assembléia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira 
semelhante todas as suas ações”. (HOBBES, Tomas. Leviatã, p. 105). 
 
36 “É necessário que quem seja soberano não se encontre de modo algum submetido ao império de outro e 
possa dar a lei aos súditos e anular as leis inúteis; isto não pode ser feito por quem está sujeito às leis ou à 
outra pessoa. Por isto se diz que o príncipe está isento da autoridade das leis. (...) Não há nada maior na terra 
depois de Deus que os príncipes soberanos, os quais são estabelecidos a partir do próprio Deus como seus 
lugar-tenentes para comandar aos outros homens”.  (BODIN, Jean. Les Six Livres de la Republique. Fayard, 
Paris, 1986 - reimpressão, com manutenção da ortografia original, da Edição de Lyon,1593 por Gabriel 
Cartier. p. 191 e 296). 
 
37 "Três razões, fazem ver que este governo é o melhor. A primeira é que é o mais natural e se perpetua por si 
próprio... A segunda razão... é que esse governo é o que interessa mais na conservação do Estado e dos 
poderes que o constituem: o príncipe, que trabalha para o seu Estado, trabalha para os seus filhos, e o amor 
que tem pelo seu reino, confundido com o que tem pela sua família, torna-se-lhe  natural. A terceira razão 
tira-se da dignidade das casas reais... A inveja, que se tem naturalmente daqueles que estão acima de nós, 
torna-se aqui em amor e respeito; os próprios grandes obedecem sem repugnância a uma família que sempre 
viram como superior e à qual se não conhece outra que a possa igualar... O trono real não é o trono de um 
homem, mas o trono do próprio Deus... Os reis... são deuses e participam de alguma maneira da 
independência divina. O rei vê de mais longe e de mais alto; deve acreditar-se que ele vê melhor, e deve 
obedecer-se-lhe sem murmurar, pois o murmúrio é uma disposição para a sedição". (BOSSUET, Jacques-Bé-
nigne. Política Tirada da Sagrada Escritura. In: FREITAS, Gustavo de. 900 Textos e Documentos de História, 
s/d. Lisboa, Plátano Editorial, v. 11, p. 201.) 
 
38 CHAUÍ, Marilena. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo. 
2000, p. 82. 
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Dois pontos altos das teorias da superioridade real foram a crença do poder curativo 

dos Monarcas, na França e na Inglaterra, e a teoria dos “dois corpos do Rei”, que inviabi-

lizava qualquer tentativa de submetê-lo a algum controle.  

Segundo relata MARC BLOCH 39, “tanto os reis de França quanto os da Inglaterra 

pretendiam ter o poder de curar” e essa pretensão era plenamente aceita, uma vez que “to-

das as classes estavam representadas na multidão sofredora que acorria ao rei”. Acreditava-

se que os Reis teriam o poder de curar as pessoas portadoras de escrófulas (adenite tuber-

culosa), apenas levando as mãos às enfermidades e, em seguida, fazendo o sinal da cruz. 

Além disso, os Reis da Dinastia Plantageneta ainda efetuariam curas por anéis medicinais, 

que, benzidos por eles, curariam distúrbios musculares e epilepsia. 

A teoria dos dois corpos do Rei, conforme MARILENA CHAUÍ 40, partia da tese 

de que “um Rei-pela-graça-de-Deus” seria a imitação de Jesus Cristo. E o Rei, como Jesus, 

possuiria duas naturezas, sendo uma humana e mortal, e outra, divina, imortal. “Como Je-

sus, o rei tem dois corpos: um corpo humano, que nasce, vive, adoece, envelhece e morre, 

e um corpo místico, perene e imortal, seu corpo político. O corpo político do rei não nasce, 

nem adoece, envelhece ou morre. Por isso, ninguém, a não ser Deus, pode lhe dar esse cor-

po, e ninguém, a não ser Deus, pode tirar-lhe tal corpo. Não o recebe nem dos barões e 

reis, nem do papa, e não pode ser-lhe tirado pelos reis, pelos barões ou pelo papa. O que é 

o corpo místico-político do rei? A coroa, o cetro, o manto, a espada, o trono, as terras, as 

leis, os impostos e tributos e seus descendentes ou sua dinastia”.  

Lembrando que “o cerimonial associado ao Monarca tem por função tornar visível 

o imaginário do corpo simbólico”, JEAN MARIE APOSTOLIDÈS 41 anota: “quando o 

juiz pronuncia uma sentença, é a justiça do rei; quando um autor compõe uma obra, trata-

se de um servidor dos prazeres do rei;  quando o carrasco executa, torna-se a mão do rei, e 

os intendentes que controlam a nobreza da província pretendem ser um simples órgão de 

registro, o olho do rei”. 42 

As circunstâncias verificadas naquele momento histórico podem ser descritas como 

                                                 
39 BLOCH, Marc. Reis Taumaturgos: o caráter sobrenatural do poder régio. França e Inglaterra. Prefácio de 
Jacques Le Goff. Trad.: Júlia Mainard. São Paulo: Cia das Letras. 2a Reimpressão, 1999, p. 101. 
 
40 CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2000, p. 506. 
 
41 APOSTOLIDÈS, Jean Marie. O rei-máquina: espetáculo e política no tempo de Luis XIV. Trad. Claudio 
Cesar Santoro. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília: Edunb, 1993, p. 14. 
 
42 Para um estudo aprofundado do tema, veja-se KANTOROWICZ, Ernst Hatwig. Os dois corpos do rei: um 
estudo sobre teologia política medieval. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
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um amplo processo de reorganização, política, social e econômica, caracterizado pela 

estruturação de um poder secular, que centralizaria o poder político, que estabeleceria sua 

jurisdição nos limites de um determinado território e que não reconheceria nenhum poder 

como lhe sendo superior. 

Se os acontecimentos indicavam claramente a decadência do ciclo feudal e o 

nascimento de um novo regime, ainda não se tinha, mas começavam a surgir, as condições 

que, segundo JOSEPH STRAYER 43, seriam necessárias para a formação de um Estado. 

São elas: (1) a existência de instituições que perdurassem no tempo e que gozassem de 

estabilidade geográfica; (2) o desenvolvimento de instituições impessoais e duráveis, 

capazes de sobreviver às mudanças de comando e às flutuações no grau de cooperação 

entre subgrupos; (3) a transferência para o Estado da lealdade dedicada à família, à 

comunidade e à Igreja, aliada à obtenção, pelo Estado, de uma autoridade moral capaz de 

sustentar sua estrutura institucional e sua teórica supremacia legal. 

O Estado medieval, ao contrário do império, que tinha caráter supranacional, viria a 

se estruturar em forma de monarquias nacionais. Considerada a primeira da Europa, a 

Monarquia nacional portuguesa tem início em 1385, após a revolução burguesa que coloca 

no trono o rei dom João I, da dinastia Avis. Na Espanha, a consolidação da Monarquia 

acontece em 1492, após o casamento dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de 

Castela e a conquista de Granada, antes ocupada pelos árabes.  Na França, o poder real se 

consolida depois da Guerra dos Cem Anos, com todo o território francês submetido a 

Carlos VII. Na Inglaterra, a monarquia finca suas raízes a partir da invasão de Guilherme, 

o Conquistador, em 1066, que, tomando o trono inglês, mantém sua autoridade sobre a 

nobreza. Depois de um período conturbado, com o fortalecimento dos barões, 

principalmente durante o reinado de João Sem Terra, a monarquia se fortalece, depois da 

Guerra das Duas Rosas, com a dinastia Tudor. 

Permeando o final do Feudalismo e o surgimento do Absolutismo, ocorreria a as-

censão  das  cidades e,  conseqüentemente,  o  ingresso  de  uma nova força no cenário po-

lítico, fato que, segundo ensinamentos de GIANFRANCO POGGI 44, iria alterar o rela-

cionamento entre o governante territorial e os senhores feudais e que marcaria a ascensão 

do Ständestaat, “um sistema original, distinto e historicamente único de governo”. Isso 

                                                 
43 STRAYER, Joseph R. On the medieval origins of the modern state. Lisboa : Gradiva, 1969. p. 12-15 

 
44 POGGI, Gianfranco.  A evolução do Estado Moderno, p.49-70. 
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porque o desenvolvimento das cidades não se limitou às atividades produtivas e comerciais 

especificamente urbanas, mas as levou ao estágio de entidades que gozavam de autonomia 

política. E essa autonomia “foi ganha freqüentemente contra a oposição expressa e a 

resistência visível do governante territorial ou de seus representantes (com freqüência os 

bispos, na Itália e na Alemanha), ou do elemento feudal, ou de ambos”. 

O desenvolvimento das cidades alteraria a relação feudal, que colocava em 

confronto duas partes dotadas de algum poder. Estava surgindo uma terceira força, 

marcada pela criação de centros de ação solidária, por indivíduos sem ajuda e sem poder, 

tida como uma possível aliada para ser usada por suseranos e vassalos, um contra o outro. 

O Ständestaat caracterizava-se pelo funcionamento de cortes, chamadas Stande, 

“órgãos constituídos e preparados para o fim específico de enfrentar o governante ou de 

colaborar com ele”. E, assim como na relação feudal, se havia um vínculo moral, 

mutuamente respeitável, havia também a superioridade do governante, que “situava-se 

acima dos estados”, tanto que as cortes “dirigiam-se-lhe forçosamente em termos que o 

reconheciam como soberano, como a encarnação de uma majestade e de um direito 

superiores e mais imperiosos”. 

Com o desenvolvimento do sistema, havia “uma ampla tendência dos grupos 

urbanos” de apoio do governante territorial “no sentido da restrição do significado político 

do elemento feudal”, apoio que se traduziu em ajuda financeira e militar e na crescente 

ocupação de cargos do crescente aparelho administrativo. Sendo cada vez mais numeroso o 

corpo de pessoal político-administrativo, seus membros, “ainda que enobrecidos e 

generosamente recompensados, estavam todos numa relação de maior dependência e 

submissão em relação ao governante do que jamais ocorrera com a vassalagem feudal”. 

Essa tendência interagiu com outras, especialmente no que diz respeito à rejeição, 

pelos governantes, “de sua  subordinação  efetiva ao imperador ou ao papa, e, por vezes, ao 

rei” e com o “instável equilíbrio militar e diplomático entre governantes territoriais”. 

Citando BÖCKENFÖRDE 45, POGGI apresenta, como os “mais significativos re-

sultados para a historia ocidental”, decorrentes dessa interação, os fatos de que, na França 

“uma dinastia territorial centralizou progressivamente o poder e enfraqueceu politicamente 

                                                 
45 BÖCKENFÖRDE, E.W., La páce di Westphalia e il diritto d’aleanza dei ceti dell’Impero”, em E. Rotelli e 
P. Schiera (orgs.), Lo stato moderno. Bolonha, 1974, v. 3, p. 339, apud POGGI, A evolução do Estado 

Moderno, p. 70. 
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os estados 46, edificando uma engrenagem cada vez mais eficaz de governo em torno do 

Monarca. Na Inglaterra, uma monarquia que partira de uma posição muito forte nos 

séculos XII e XIII defrontou-se com uma posição cada vez mais poderosa dos estados. Por 

fim, depois da queda dos Stuarts, o impulso centralizador prosseguiu... mas com o 

parlamento como seu foco”.  

Com a constatação de que a tomada do poder por um poder maior implicaria apenas 

na substituição do tirano, ganhou força a doutrina da separação de Poderes, idealizada por 

Montesquieu, conforme aponta MONICA HERMAN SALEM CAGGIANO 47: 

“Em verdade, da mais breve incursão na história das instituições 

políticas resulta uma longa e, em geral, gloriosa trajetória do Parla-

mento, ícone que, no século XVIII, chega a ser até temido, con-

duzindo o pensamento iluminista a advertir para o grave risco de 

concentração de poder no âmbito das Assembléias representativas, 

fenômeno, efetivamente, verificado e que se consubstanciou num 

dos fatores a desviar a titularidade da soberania, alojando-a, por de-

terminado lapso, no círculo fechado dos parlamentos. Neste sentido, 

ilustrativa a célebre observação lançada por Robespierre, que temia 

por igual tirania de ‘600 déspotas como a do Rei’. E isto, consi-

derando toda a batalha empreendida pelos liberais setecentistas, com 

vistas, exatamente, a limitar o poder político, donde o sucesso da fór-

mula de Montesquieu que o partilhava entre diferentes órgãos (...)”.  

                                                 
46 “A palavra Estado, empregada em relação a asssuntos de governo, começou a ser usada na Itália (stato), em 
principio do século XVI, mas não no mesmo sentido de hoje. Aproximava-se, então, da idéia de status, ou 
posição de grupos, idéia que aparece aplicada na expressão ‘estados gerais’, como reunião de grupos sociais 
chamados a deliberar”. FRANCO, Afonso Arinos de Mello. Direito constitucional: teoria da constituição - as 
constituições do Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1981. p 21.  
 
47 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito parlamentar e eleitoral, Barueri: Manole, 2004. p. 2. Em 
nota de rodapé, a autora prossegue: “Em verdade, este temor quanto à concentração extremada de 
competências no âmbito do Parlamento, situação que dominou o século XVIII, avançando no século XIX, 
originou a idealização de mecanismos que viessem suavizar os efeitos perversos de um poder político, cada 
vez mais amplo, mantido no estrito círculo do Parlamento. Assim é que ganham simpatia, robustez e 
reconhecimento constitucional, a fórmula do mandato limitado na sua duração (temporariedade dos 
mandatos); a exigência de limitar o número de mandatos que um indivíduo pudesse exercer; a recomendação 
no sentido de aprovar o Parlamento (a Assembléia e o Senado) por frações e por intermédio de eleições 
realizadas em períodos distintos; a proibição de acúmulo do mandato parlamentar com outras funções; o 
predimento próprio e previamente previsto na Constituição para a feitura da lei (processo legislativo); a 
idealização de comissões especiais, de perfil técnico, que pudessem aprimorar a atuação dos parlamentares 
no exercício de suas funções”. 
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Concebida para defender a liberdade do indivíduo perante o Rei, a doutrina da 

separação de Poderes promoveu, na verdade, uma divisão funcional e orgânica do poder, 

com a criação de três órgãos distintos, tendo cada um deles uma espécie de encargo. Da 

aplicação dessa teoria nasceram aqueles que viriam a ser conhecidos como Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário. 

Ao Poder Executivo foi reservada competência para a prática de atos que, depois, a 

doutrina classificaria de administrativos. Porém, segundo lição de ODETE MEDAUAR 48, 

naquele momento da formulação da concepção clássica de separação de Poderes, não se 

concebia a existência de uma outra entidade sob o manto do Poder Executivo, que viria a 

ser chamada de Administração. Só mais tarde, quando se reconheceu a diferença entre 

governar e administrar  é que foram identificadas as duas espécies de competências do Po-

der Executivo, uma de natureza administrativa e outra, política. 

Apoiado na separação de Poderes, que extinguia o poder absoluto, e na Declaração 

de Direitos, que garantia a não interferência do Estado na liberdade do cidadão, nascido, 

portanto, sob o signo do liberalismo, o constitucionalismo veio como instrumento de 

proteção do indivíduo contra o Estado. Em decorrência, firmou-se a livre iniciativa, como 

exercício da liberdade individual no campo econômico. 

Porém, o exercício dessa ampla liberdade econômica gerou um quadro de gra-

víssimas desigualdades sociais, com imensa concentração de riquezas e de poder nas mãos 

de uma minoria e com uma grande massa de pessoas que apenas dispunha, quando 

dispunha, do mínimo para sobreviver. 

Ao final da 1a Guerra, sob o influxo da doutrina social da Igreja, desenvolveu-se o 

chamado “Estado do bem estar”, com o Estado atribuindo-se o papel de protetor dos menos 

favorecidos e, assim, justificando a intervenção no domínio econômico e a limitação da li-

                                                 
48 “O tema das relações entre política e Administração, sob o ângulo interno, se traduz, em parte, na 
contraposição entre governo e Administração. Incluídos na expressão “poder execuivo”, os dois termos 
indistintos na concepção clássica. Com o tempo, a doutrina, sobretudo a francesa, passa a ocupar-se com a 
distinção, provavelmente em virtude de um decreto referente a descentralização administrativa, emitido 25 de 
março de 1852, que estabelecia a diferença, num dos itens da motivação: ‘considerando que se pode governar 
bem de longe, mas que se administra bem somente de perto; que, em conseqüência importa tanto centralizar a 
ação governamental quanto é necessário descentralizar a ação puramente administrativa...’ E em virtude da 
influência exercida pelo pensamento de Laferrière, expresso no seguinte texto: ‘Administrar é assegurar a 
aplicação diária das leis, zelar pelas relações dos cidadãos com a administração central ou local e das diversas 
administrações entre si. Governar é prover às necessidades de toda a sociedade política, zelar pela observação 
de sua constituição, pelo funcionamento dos grandes poderes públicos, pelas relações do Estado com as 
potências estrangeiras, pela segurança interna e externa’”. (MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em 

evolução. São Paulo: Editora RT, 1992, p. 137 -138). 
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berdade individual. Não obstante, o Estado do bem estar não se posiciona contra a eco-

nomia de mercado, mas visa proteger aqueles por ela desamparados. 

Com a crise econômica de 1929, o Estado passou também a intervir decisivamente 

na regulação da economia, traçando planos e criando condições para o desenvolvimento 

econômico e científico, que experimentaria um surto de crescimento depois da 2a Guerra. 

Esse desenvolvimento passou a exigir uma regulação ágil e profundamente tecnicista, e, 

em face da inadequação estrutural do Legislativo para atender às novas necessidades de 

produção normativa, as decisões passaram a ser tomadas no âmbito do Executivo. 

A rigor, embora a formulação teórica do fenômeno tenha vindo mais tarde, sempre 

estiveram implicitamente abrangidos, no sistema de divisão de atribuições que passou à 

história como “separação de Poderes”, atos que rigorosamente não cabiam nas competên-

cias previstas na estreita definição de “Poder Executivo”, o que, por si só, comportaria que 

se desse àquele centro de decisões outra denominação. Mais recentemente passou-se a 

adotar de maneira quase uniforme o termo “Governo”, no qual estão abrangidas não apenas 

as competências de natureza administrativa, mas também aquelas que expressam um poder 

de decisão política. 49 

Já desde o século passado a doutrina passou a contestar a formulação tradicional da 

separação de Poderes e em especial o uso da expressão “Poder Executivo” para designar a 

Administração pública, sob o argumento de que sua tarefa não é apenas executar a lei, mas 

algo profundamente diferente que é satisfazer as necessidades e o interesse coletivo. 

GUIDO ZANOBINI 50 sustenta que não se trata, como no Judiciário, de aplicar a lei ao 

caso concreto, mas de agir no limite da lei para alcançar sua finalidade de atender às 

necessidades e ao interesse coletivo. Que a lei não prevê caso a caso qual providência deve 

ser tomada pela autoridade, mas apenas demarca um campo de atividade para o 

desempenho de suas funções. 

Entendimento diverso tem MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO 51, para 

quem “é fácil demonstrar que as funções administrativa e jurisdicional têm no fundo a 

                                                 
49 Mas, o uso da expressão não é novo no direito pátrio. A Carta de 1824 já a empregava: “Art. 15. E' da at-
tribuição da Assembléa Geral: (...) XI. Fixar annualmente, sobre a informação do Governo, as forças de mar, 
e terra ordinárias, e extraordinárias; (...)XIII. Autorisar ao Governo, para contrahir emprestimos”. 
 
50 ZANOBINI, Guido. “L’attività amministrativa e la legge”. In: Scritti vari di diritto pubblico, Milão, Dott. 
A. Giuffrè-Editore, 1955, pp. 203-204. 
 
51 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. São Paulo: Ed. Saraiva, 28ª  ed., 
2002, p. 132. 
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mesma essência, que é a aplicação da lei a casos particulares. A distinção entre ambas pode 

estar no modo, no acidental, portanto, já que substancialmente não existe”. 

De qualquer maneira, seja aplicando a lei ao caso concreto, seja agindo nos limites 

por ela estabelecidos, seja com maior ou menor margem de liberdade, é certo que ambos 

devem agir sempre visando o fim por ela determinado, expressa ou implicitamente. 

O que não se discute é que a crescente intervenção do Estado nas relações sociais 

fez se desenvolver muitíssimo, no âmbito do Poder Executivo, a possibilidade de agir com 

mais liberdade, tomando decisões não previstas expressamente em lei, ampliando-se so-

bremaneira suas competências. 

Entre tais competências, e para os fins a que se propõe o presente trabalho, merece 

destaque a elaboração do plano de governo, instrumento que se disseminou a partir das di-

ficuldades econômicas registradas nos anos 30 do século passado. Mais recentemente ga-

nharam destaque as “políticas públicas”, método de trabalho pelo qual o governo coordena 

os meios à disposição do Estado, harmonizando as atividades estatais e privadas para a re-

alização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. 

As políticas públicas, como observa MARIA PAULA DALLARI BUCCI 52, vêm 

freqüentemente expressas em planos, embora com eles não se confundam. “Há certa 

proximidade entre as noções de política pública e a de plano, ainda que a política possa 

consistir num programa de ação governamental que não se exprima, necessariamente, no 

instrumento jurídico do plano”.  

Isso porque há providências que se desenvolvem numa dada seqüência de atos 

decidida exclusivamente por orientação administrativa, nos casos em que nem mesmo cabe 

a intervenção do Legislativo. Em muitos outros casos, porém, as políticas públicas vêm 

expressas em planos e estes em leis. 

Em ambos os casos é possível identificar a existência de um processo de natureza 

política de eleição de prioridades, com a diferença que, em um, ele ocorre integralmente no 

nível interno do Governo, e, no outro, não. O planejamento se inicia, ganha consistência e 

assume contornos quase definitivos no íntimo do Governo, e assim, quando chega ao Par-

lamento, já foi exercido em grande parte o poder de decisão política que diferencia o 

“Governo” do “Poder Executivo”.  

                                                 
52 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, 
p. 258-259. 
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Porém, exceto naqueles casos em que há limitações impostas pela Constituição, o 

Legislativo pode alterar completamente o conteúdo dos planos. O que leva a duas con-

clusões: (1) que os planos não são necessariamente “do Governo”, mas “de governo”, já 

que da sua elaboração participam os órgãos Executivo e Legislativo, e que o produto final 

é o resultado do exercício das atribuições institucionais de cada um deles; (2) que o con-

trole sobre o poder político, o controle parlamentar do Governo, nunca foi tão amplo. 
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SEÇÃO 2 

O PARLAMENTO E SUAS FUNÇÕES 

 

 

Embora se costume usar como referência para a criação do Parlamento os 

acontecimentos verificados nos séculos XVII e XVIII na Inglaterra e na França, nos 

séculos anteriores já se podia encontrar, na Europa, instituições com algumas atribuições 

análogas às dos Parlamentos modernos. Havia, é certo, grandes diferenças entre o Estado 

medieval e o Estado Moderno e, naturalmente, diferenças entre a conformação dessas 

instituições em um e em outro. A evolução social, econômica, científica, política e jurídica 

refletiu-se nas atividades desenvolvidas por aqueles que viriam a ser os Poderes Executivo 

e Legislativo, bem como nas relações entre eles. 

Apesar de não gozarem da organização dos futuros Parlamentos, as nascentes 

entidades medievais já desempenhavam pelo menos três funções - de representação, de 

produção normativa e de controle - que até hoje são características de suas sucedâneas. A 

elas outras tantas foram acrescidas, variando em denominação e conteúdo ao influxo de 

fatores próprios do contexto social, histórico e político em que se insere a instituição. E va-

riando, também, em função dos critérios adotados para se construir a classificação de suas 

atribuições. 53 

Neste tópico, serão examinadas a origem e a evolução histórica daquelas três 

prerrogativas, buscando, nos elementos caracterizadores de cada uma, o conteúdo útil para 

estabelecer uma conexão entre elas e o tema do trabalho, o julgamento das contas. 

A função de representação política 

A representação política, tida por muitos como a mais importante de quantas ati-

vidades desempenhe o Parlamento, foi a causa principal do desenvolvimento do órgão que, 

de restrito colégio, composto por pessoas próximas do Rei, se ampliou sob Simon de Mon-

fort e se consolidou sob Eduardo I. 

Foi a estrutura policêntrica do sistema feudal que forneceu aquele que seria o ele-

mento essencial para a criação dos Parlamentos. Faltava àquele sistema uma instituição 

                                                 
53 MONICA HERMAN SALEM CAGGIANO, citando a obra Parlements, um estudo comparativo de Michel 
Ameller, publicada em 1961 pela Union Interparlamentaire, diz que à função de representação, ao poder 
tributário e à faculdade de legislar, “de forma paulatina, vão se alinhando outras, deflagrando o inchaço do 
órgão legislativo, ao qual o quadro político foi reconhecendo funções de controle, de investigação, eleitorais, 
jurisdicionais, deliberativas, administrativas, de orientação política e de comunicação”. (Direito parlamentar 

e eleitoral, p. 12) 
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que unisse os diversos centros de poder, de forma a compensar o enfraquecimento que a 

autonomia lhes proporcionava. Essa missão coube à figura do Rei, mas esta se fortaleceu 

tanto que passou a ser a base do sistema político que viria a substituir o Feudalismo. 54  

Em torno do Rei agruparam-se aqueles que representavam as forças políticas, 

econômicas e sociais da época. Essa representação, porém, era a transposição do instituto 

do mandato, do direito civil para o direito público, pois os representantes estavam presos 

aos limites do mandato que lhes havia sido concedido. 

Esse quadro mudou a partir do século XVIII, com o desenvolvimento das teses 

sobre soberania popular e soberania nacional. A primeira, segundo a concepção de 

Rousseau, era a soma das frações individuais de soberania, que seriam atributo de cada 

pessoa 55. A segunda, sustentada pelo Abade Siéyès, retirava o mandatário da condição de 

representante daqueles que o elegeram 56 e o colocava como representante da nação, enti-

dade nova e distinta de seus membros, caracterizada pela sucessão de gerações 57 

A mudança da concepção da representação, que pôs fim ao mandato imperativo, se 

por um lado não eliminou as deficiências dessa representação, que continuou prejudicada 

em razão de diversos fatores, como, por exemplo, o sufrágio censitário, por outro con-

solidou aquela faculdade que muitos consideram a própria razão de ser do Parlamento. 

Da evolução dessas teorias, estruturou-se o modelo de representação instituído na 

Constituição brasileira de 1988, que aproveita elementos de uma e de outra. Se, por um la-

do, da idéia da soberania popular resultou o próprio instituto da representação, em face da 

impossibilidade da democracia direta, por outro, na configuração da representação restou 

presente a irresponsabilidade do representante perante seus eleitores, aos quais não precisa 

consultar, nem prestar contas. 

                                                 
54 “O feudalismo – escreve JEAN-JACQUES CHEVALLIER –, cascata de suseranias e de homenagens, de 
laços hierárquicos pessoais, dissociação ao infinito da autoridade pública, confusão dos poderes públicos e 
dos poderes privados, desfazia-se em pó ao embate dessa soberania absoluta, armada do monopólio de 
promulgar e de suprimir a lei”. CHEVALLIER, Jean-Jacques. As grandes obras políticas de Maquiavel a 

nossos dias. Rio de Janeiro: Agir, 1957. p. 54. 
 
55 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social, p. 25-27. 
 
56 “A desvinculação do representante em relação ao eleitor, que já é uma decorrência, à luz das idéias de 
Montesquieu, haja vista a superioridade intelectual do mandatário em relação ao mandante, vai ser afirmada 
com todas as letras por Siéyès (...)” RAMOS, Elival da Silva. Representação e democracia. In “Cadernos de 

direito constitucional e eleitoral”, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado S.A. Imesp, n. 9, p. 7-10, 1990. 
 
57 SIÉYES, Emmanuel Joseph. A constituinte burguesa. 4a ed. Organização e introdução de Aurélio Wander 
Bastos. Tradução Norma Azeredo, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2001, p. 7-12. 
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Essa circunstância e mais as falhas da legislação partidária e eleitoral produziram 

distorções na representação e tornaram frágil o vínculo entre representantes e represen-

tados, o que deixou os primeiros numa situação absolutamente confortável para escolher 

entre exercer uma fiscalização mais acurada do Governo, ou mais superficial, ou mesmo 

para não a exercer, dependendo de seu relacionamento pessoal e político com o ocupante 

do cargo máximo do Poder Executivo. 

Com essa desvinculação, a eleição, para alguns, passou a ser um fim em si. Passou 

a ser a maneira de alcançar um determinado posto e, pelo simples fato de ocupá-lo, colo-

car-se na posição de negociador privilegiado, que tem em mãos diversos instrumentos de 

fiscalização e de controle, cujo uso será feito de uma ou de outra forma, dependendo do re-

lacionamento que se estabelecer entre fiscalizador e fiscalizado. 

Reflexo dessa deficiência da representação política é a criação de mecanismos de 

participação direta da população, havendo, para o que interessa neste estudo, possibilidade 

de participação no planejamento e na fiscalização das atividades do Estado. 

Entre eles: a cooperação das associações representativas no planejamento muni-

cipal, (Constituição Federal, art. 29, XII); a iniciativa popular de projetos de lei de inte-

resse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo 

menos, cinco por cento do eleitorado (Constituição Federal, art. 29, XIII); a realização de 

audiências públicas para elaboração do plano diretor (Estatuto da Cidade, art. 39, § 4o, I), 

que é obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, e é o instrumento básico 

da política de desenvolvimento e de expansão urbana (Constituição Federal, art. 182, § 1º); 

a  realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão do 

Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual 58, 

como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal (Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal, art. 48, Parágrafo único, e Estatuto da Cidade, art. 44); a realização 

de audiências com a população interessada nos processos de implantação de em-

preendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente 

natural ou construído, sobre o conforto ou a segurança da população (Estatuto da Cidade, 

art. 2o, XII); a realização de audiência pública, até o final dos meses de maio, setembro e 

fevereiro, para que o Poder Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais 

de cada quadrimestre (Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 9o, § 4o ); a colocação das con-

                                                 
58 A partir deste ponto serão eventualmente utilizadas as abreviaturas PPA, para o Plano Plurianual, LDO, 
para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e LOA, para a Lei Orçamentária Anual. 
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tas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo à disposição para consulta e apreciação 

pelos cidadãos e instituições da sociedade, durante todo o exercício, no respectivo Poder 

Legislativo (Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 49), podendo questionar-lhes a legitimida-

de (Constituição Federal, art. 31, § 3º). 59 

A função de produção normativa 

A competência para editar normas de observância obrigatória pela própria coroa,  o 

Parlamento conquistou de maneira lenta e gradual, à medida que se alteravam as relações 

entre o poder e aqueles que lhe eram subordinados. A instituição que viria a ser o 

Parlamento desempenhava, em sua origem, o papel de interlocutor do poder real, porém 

exclusivamente no tocante a questões de natureza tributária. 

Após o advento da Magna Carta, o Rei, enquanto a cumpria, já não podia impor 

novos encargos sem o consentimento dos barões, mas estava ainda em suas mãos o poder 

de editar ordenações que regulavam a vida das comunas. E essa situação permaneceu as-

sim, mesmo diante da evolução da instituição parlamentar. Apesar de ter substancialmente 

ampliada, em sua composição, a representação dos diversos segmentos da comunidade, ela 

não havia adquirido o poder de legislar. 

Porém, segundo o relato de GAETANO MOSCA 60, a atividade legislativa real não 

gozava de efetividade, uma vez que a observância das normas por ele editadas dependia 

em elevada medida da boa vontade dos senhores locais. Para garantir que as ordenações 

seriam cumpridas, desenvolveu-se o hábito de dar a conhecer tais ordenações ao Par-

lamento, já então um órgão de representação das comunidades locais. Dessa prática, de-

correu outra, a de que os membros das assembléias encaminhassem petições ao Rei com 

proposições de caráter legislativo. O costume evoluiu até que, ao final de cada reunião, o 

Rei recebia solenemente as petições e sobre elas se manifestava, aprovando-as ou as 

rejeitando. Se as aprovasse (“le roy le veult”), passavam a ter força de lei. 

A partir daí a produção normativa foi ganhando importância, até que, por volta de 

1462, na Inglaterra, passou-se a dispensar a sanção real para as deliberações aprovadas 

pela maioria parlamentar. Depois, a prerrogativa legislativa do Parlamento chegaria ao seu 

ponto culminante com a Revolução Francesa, acontecimento do qual ele próprio emergiu 

em situação de supremacia, subjugando os demais Poderes. 

O advento do Estado Social, que passou a exigir ações positivas do Poder Público, 

                                                 
 
60 MOSCA, Gaetano. História das doutrinas políticas desde a Antiguidade, p. 159-160. 
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fortaleceu sobremaneira o Executivo, detentor dos meios de concretização dessas ações. 

Limitado, porém, pelo princípio da legalidade, que não lhe permitia impor, sozinho, 

obrigações à comunidade, restou-lhe propor as leis de que necessitava para suas ações.  

Essa nova concepção da missão do Estado fez multiplicar vertiginosamente a 

quantidade de leis e a diversidade de assuntos que por ela são tratados. Com isso, o 

Executivo subtraiu gradualmente ao Legislativo o posto de produtor de normas. 

A evolução do Estado, de liberal para social, foi uma mudança de conteúdo, mas 

não de forma, pois a lei continuou sendo base do funcionamento do sistema estatal. Mas, 

embora mantida a forma, era inevitável que também o conteúdo da lei sofresse mudança, 

trazendo, assim, nova funcionalidade à legislação. 

De fórmulas que deveriam apenas refletir o ordenamento natural que regia as rela-

ções sociais, as leis escritas passaram a se caracterizar como instrumentos de legitimação 

da intervenção estatal. como a intervenção se realizava por ação do Executivo,  progressi-

vamente fi transferida para  ele parte substancial da competência legislativa. 

Para os fins do presente trabalho, interessam mais diretamente as normas relativas 

aos planos de governo, a serem implementados pelo Poder Público. Os planos expressam 

um conjunto de medidas a serem tomadas num certo período, visando alcançar um objetivo 

previamente definido. 

Essas medidas podem se dar nos diversos campos em que o Estado atua e tanto 

podem limitar-se à atuação de seus agentes, como podem estabelecer regras que levem 

outros segmentos da sociedade a trabalhar de maneira coordenada com ele para consecução 

dos objetivos. Nesse sentido, proclama o artigo 174 da Constituição: “Como agente no-

rmativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções 

de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e 

indicativo para o setor privado”. 

Mesmo sendo o Executivo o detentor dos meios de concretização das medidas, não 

lhe é dado editar os planos senão por lei 61, uma vez que sua realização, por envolver a ar-

recadação e, principalmente, a distribuição de recursos, interessa diretamente à comuni-

dade. Esta, por ser detentora do poder, deve não apenas estar ciente, mas, além disso, par-

                                                 
61 Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o 
especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente 
sobre: (...) II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pú-
blica e emissões de curso forçado; (...) IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvol-
vimento; (...) § 4º - Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão 
elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. 
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ticipar das decisões, ainda que por seus representantes, sobre o destino dado aos recursos 

que são, em grande parte, fruto de suas contribuições. 

Assim, se tomada num enfoque amplo, a produção legislativa foi aos poucos pas-

sando para as mãos do Executivo, neste ponto específico ela chegou a ser subtraída ao Le-

gislativo em sua quase totalidade, tanto formal quanto substancialmente. Essa situação, po-

rém, em relação à legislação orçamentária, mudou substancialmente na Carta de 1988, co-

mo se verá no tópico próprio. 

A função de controle 

Quanto à função de controle, essa talvez tenha sido a própria razão de ter sido 

instituído o Parlamento. De fato, ele, que já tinha em sua gênese a vocação de controlar o 

poder real, a manteve ao longo do tempo e a conserva até hoje, embora sua caracterização 

tenha variado de um para outro País, de um para outro regime, de um para outro momento 

histórico, assim como variavam o objeto do controle, os meios e as conseqüências. 

Desde seus primórdios, a instituição parlamentar chamou a si a tarefa de limitar a 

plena liberdade de ação de que gozava o Monarca. Ao se contrapor ao poder absoluto, o 

Parlamento, ou aquela instituição que viria ser o Parlamento, assumiu a condição de 

entidade que representava uma posição institucional antagônica em relação à Coroa. 

Fruto das circunstâncias históricas, esse posicionamento veio a se consagrar com a 

outorga da Magna Carta, se é que pode ser assim chamada a aposição da assinatura real 

sob a força das armas. Tido como o primeiro documento verdadeiramente importante para 

a limitação do poder monárquico absoluto, pois seus congêneres, como as cartas de 

franquia, ainda tinham um alcance limitado, é a partir dele que se registra a evolução desse 

modelo institucional, com as reiteradas tentativas de criação de um conselho que pudesse 

controlar, ainda que parcialmente, o poder real. 

De fato, foi no pacto de 1215 que se estabeleceu a obrigatoriedade da aprovação de 

um grupo para que o Rei pudesse tomar determinadas providências. E providências que 

não eram de interesse apenas desse próprio grupo, mas que diziam respeito aos interesses 

de terceiros, os “homens livres”, dos quais aquele grupo arvorou-se representante. 

A resistência da Monarquia em aceitar as limitações que se lhe tentavam impor, foi 

causa de inúmeros conflitos, dos quais resultaram avanços e retrocessos no controle do 

poder real. Mas, a cada passo, consolidava-se um pouco mais a instituição parlamentar e 

seu caráter de órgão controlador.  

A seqüência dos acontecimentos mostraria que, lentamente, estavam sendo 

assimilados pela Monarquia a existência e o fortalecimento de um controle, ao qual o 
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poder, antes absoluto, passou a se submeter. Nem mesmo alguns acontecimentos 

posteriores, como aqueles ocorridos sob o reinado de Carlos I, que manteve o Parlamento 

dissolvido por doze anos, ou a ditadura de Cromwell ou a ascensão de Jaime II, absolutista 

e católico, foram capazes de reverter a situação. 

Assim, apesar de João Sem Terra ter recorrido ao papa Inocêncio III para livrar-se 

das correntes da Magna Carta imposta pelo Parlamento, em 1258 viriam as Provisões de 

Oxford, impostas pelo Parlamento a seu filho, Henrique III. Durante seu reinado, em razão 

das exigências tributárias e pelo descumprimento da Magna Carta, os barões impuseram ao 

Monarca as Provisões de Oxford, estabelecendo novos limites à sua atuação e tornando 

obrigatória a convocação periódica do Parlamento. O Rei pediu a arbitragem de Luis IX, 

Rei da França, que lhe foi favorável, decisão que foi rejeitada pelos barões e gerou um 

conflito do qual o Monarca saiu derrotado na batalha de Lewes, em 1264. 

Com isso, Simon de Montfort, líder dos revoltados, convocou aquele que foi 

denominado de o Grande Parlamento, pois dele participaram condes, prelados, cavaleiros, 

barões e burgueses. Após a morte de Simon de Montfort, em 1265, derrotado pelo príncipe 

Eduardo na batalha de Evesham, Henrique III voltou ao poder e revogou as Provisões de 

Oxford. O Parlamento, porém, continuou a ser convocado.  

Durante o reinado de Eduardo I (1272 a 1307), por conta das guerras contra os es-

coceses e gauleses, o Rei passou a convocar regularmente o Parlamento, agora com repre-

sentantes da nobreza, do clero e da burguesia. O poder do Parlamento crescia e, em 1327, 

chegou a depor o rei Eduardo II, sucessor de Eduardo I, colocando em seu lugar o seu pró-

prio filho, Eduardo III. Durante seu reinado envolveu-se com várias guerras, entre elas a 

dos Cem Anos, e ampliaram-se os poderes do Parlamento, que foi dividido em duas casas, 

tendo sido criadas a Câmara dos Lordes a Câmara dos Comuns. 

A chegada da dinastia Stuart ao trono inglês, em 1603 marcou o início de um 

período de intensa disputa entre a Coroa e o Parlamento. Desde o momento em que as-

sumiu o trono, Jaime I adotou diversas medidas visando obtenção à de recursos, com o que 

enfraqueceria as imposições do Parlamento, chegando a dissolvê-lo várias vezes. Com sua 

morte em 1625, seu filho Carlos I assume o trono e, como o pai, continua ignorando as 

forças econômicas e sociais presentes no Parlamento. Em 1628, por conta de guerras no 

exterior, acaba cedendo à pressão e assinando a Petição de Direitos, imposta pelo 

Parlamento, que obrigava a sua convocação regular e dava-lhe poderes para controlar os 

gastos do Exército. Para diminuir sua dependência financeira, decidiu pela cobrança de im-
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postos, o que causou revolta popular e aumentou a crise política. O Rei, então, des-

cumprindo a Petição de Direitos, dissolveu o Parlamento pela força. 

Em 1640, precisando de recursos para controlar os combates de natureza religiosa 

que ocorriam na Escócia, Carlos I convocou novamente o Parlamento. Ao se reunirem, 

seus integrantes decidiram que lhes caberia decidir sobre assuntos de caráter religioso e 

sobre questões tributárias, além de subtrairem do Rei a possibilidade de manter seu próprio 

exército e de estabelecerem que não precisariam da convocação real para se reunirem. 

O Rei tentou dissolver mais uma vez o Parlamento, que ofereceu resistência arma-

da, sob o comando de Oliver Cromwell. O conflito terminou em Naseby, em 1645, com a 

derrota de Carlos I, que se refugiou na Escócia, mas foi capturado e acabou decapitado. 

Foi então proclamada a República na Inglaterra e extintos o título de Rei e a Câma-

ra dos Lordes. Cromwell, o comandante militar passa a exercer o poder e, em 1653 dis-

solve o Parlamento e instaura a ditadura, proclamando-se Lorde Protetor. Exerceria o poder 

absoluto até sua morte em 1658, sem que houvesse sido estabelecida regra de sucessão. 

Em 1660, o Parlamento foi novamente convocado e procurou por Carlos II, filho de 

Carlos I, então refugiado na Holanda, oferecendo-lhe o trono com a condição de que 

respeitasse o Parlamento, a Petição de Direitos e a Magna Carta. Carlos II aceitou, assumiu 

o trono e vingou seu pai, determinando a exumação do cadáver de Cromwell e a sua 

execução simbólica em praça pública. 

No reinado de Carlos II os conflitos religiosos ganham vulto, com a aprovação pelo 

Parlamento de diversas leis que instituíam a perseguição religiosa. Em 1661 foi aprovada a 

Lei Corporativa, tornando obrigatória a adoção de ritos religiosos pelas autoridades civis e 

participação destas nos serviços da Igreja Anglicana. Em 1662, foi aprovada Lei da 

Uniformidade, que instituiu a padronização religiosa, tendo o Anglicanismo como religião 

oficial e forçando a adoção dos seus ritos e dos seus fundamentos teológicos. Os Ministros 

protestantes não anglicanos, que se recusavam a obedecer à padronização, passaram então 

a ser chamados de dissidentes, ou não conformistas, e a sofrer perseguições. Em 1664, 

visando proibir a realização de cultos religiosos clandestinos, foi aprovada a Lei dos 

Conventículos, proibindo que fossem realizadas reuniões de cunho religioso com mais de 

cinco pessoas que não obedecessem aos ritos da Igreja Anglicana. Em 1665, foi aprovada a 

Lei das Cinco Milhas, que proibiu os Ministros não conformistas de se aproximarem 

menos que cinco milhas de qualquer cidade. 

Em 1672 Carlos II assina a Declaração de Indulgência, manifestando a intenção de 

suspender as leis que impunham penas a dissidentes católicos, o que provocou uma grande 
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reação do Parlamento, que forçou o Rei a revogá-la. O Parlamento foi ainda mais longe e, 

em 1673, aprovou a primeira Lei do Teste, que tornava obrigatória aplicação de um teste 

religioso anglicano para os interessados em alcançar alguma patente militar no Exército ou 

na Marinha. Em 1678, o Parlamento aprova a segunda Lei do Teste, obrigando os 

membros das duas casas do Parlamento a responderem ao teste religioso. 

Em 1685 morre Carlos II, sem descendentes legítimos, com o que sobe ao trono seu 

irmão, Jaime II, que, além de demonstrar tendência ao absolutismo, anos antes havia se 

convertido ao catolicismo. Apesar das circunstâncias não agradarem aos ingleses, ainda 

lhes restava a esperança de ver, na sua sucessão, a ascensão de uma rainha anglicana, pois 

Jaime II tinha duas filhas, ambas protestantes e casadas com príncipes protestantes. 

Porém, quando Jaime II teve um filho, que excluía sua duas irmãs da sucessão, e 

este foi batizado segundo os ritos católicos, o Parlamento tratou de evitar que o futuro 

trouxesse uma nova monarquia absolutista – e católica. 

Como assinala MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO 62, “não estava nos 

planos dos líderes desse movimento a implantação de uma república, já que ainda era viva 

a repulsa ao regime imposto por Cromwell, nem a radial mudança de casa real, pois aí 

estaria a raiz de um conflito de legitimidade”. 

A solução encontrada pelo Parlamento foi chamar Guilherme de Orange, 

stathuouder 63 da Holanda,  casado com a filha mais velha de Jaime II. Segundo informa 

JEAN-JACQUES CHEVALIER 64,  “instigado simultaneamente pelos anglicanos e os não 

conformistas, pelos tories e os whigs, Guilherme aceita intervir. Desembarca na costa 

inglesa em novembro de 1688 com um exército e é acolhido como libertador. Em seus 

estandartes estão inscritas estas palavras: pela Liberdade, pelo Parlamento, pela Religião 

Protestante”. (Destaques no original) 

Porém, conforme relata GAETANO MOSCA 65, Jaime II, “que não era esbanjador 

como seu irmão, havia conseguido constituir um pequeno exército permanente; 

arremessou-o contra o Príncipe de Orange. Mas, a impopularidade do Rei era tal que as 

suas próprias tropas o abandonaram e passaram a combater sob as bandeiras do adversário. 

Guilherme pode, quase sem encontrar obstáculos, entrar em Londres e Jaime II foi 
                                                 
62 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Parlamentarismo. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 4 
 
63 Segundo anotação de Gaetano Mosca, o encargo desse princípe “equivalia, mais ou menos, ao de 
Presidente da República holandesa”. História das doutrinas políticas desde a Antiguidade, p. 177. 
 
64 CHEVALIER, Jean-Jacques. As grandes obras políticas de Maquiavel a nossos dias, p. 13. 
 
65 MOSCA. Gaetano. História das doutrinas políticas desde a Antiguidade, p. 177. 
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obrigado a refugiar-se em França, após haver jogado no Tâmisa o sinete real”. 

O trono inglês, contudo, não lhe foi entregue gratuitamente. Para tornar-se Rei, 

Guilherme de Orange teve de aceitar a Declaração de Direitos (Bill of rights), documento 

que, para além de assegurar direitos do povo inglês, reconhecia ao Parlamento a condição 

de órgão detentor de um poder político efetivo. 

Segundo registro de MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO 66 “a partir de 

1691, o poder na Inglaterra estava institucionalmente dividido entre o Rei e o Parlamento. 

O Rei (mantida a hereditariedade do trono) detinha o que hoje chamaríamos de Adminis-

tração pública (a modesta máquina administrativa mais o tesouro), as relações exteriores e 

a força armada (...) O Parlamento detinha o poder de formar a lei (formação da qual parti-

cipava o Rei, pelo assentimento, e que podia ser por ele definitivamente bloqueada pelo 

veto), o de consentir em novos tributos, o de tomar contas dos dispêndios por meio do que 

se insinuava o controle político”. (Grifei) 

Com a institucionalização definitiva do Parlamento, desenvolveram-se diversos me-

canismos para o exercício do controle do poder, atribuição que desde o seu nascimento 

sempre esteve inseparavelmente a ele vinculada. “A função de controle sobre o Execu-

tivo”, diz ODETE MEDAUAR 67, “aparece hoje como inerente ao Parlamento, em qual-

quer regime de governo do mundo ocidental”. (Grifei) 

                                                 
66 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Parlamentarismo, p. 4. 
 
67 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 10a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2006, p. 387. 
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CAPÍTULO 3 

O CONTROLE COMO PODER E COMO FUNÇÃO 

 

 

O surgimento da Magna Carta e os acontecimentos posteriores evidenciaram a 

tendência irreversível de se organizar o poder de tal forma que algumas decisões, que 

afetassem diretamente a vida das pessoas a ele submetidas, não pudessem ser tomadas de 

forma arbitrária pelo Monarca. A Magna Carta contemplava, entre outras, várias questões 

relativas à propriedade e à sucessão, além da proibição de serem instituídos tributos sem o 

consentimento do órgão que se denominou Conselho do Reino. 

Mas, não tinha aquele conselho, ao menos no momento de sua criação, poderes para 

escolher determinadas providências e pretender que o Rei as concretizasse. Porém, atribuiu 

a si poderes para aprovar ou negar certas propostas reais. Não podia fazer escolhas, mas 

era sua a palavra final sobre algumas das escolhas feitas pelo Rei. 

Nascia aí o poder de controle, que será denominado controle primário. 

Como já se disse, a consolidação do Parlamento se fez ao longo do tempo, numa 

seqüência de avanços e retrocessos, com a instituição revigorando-se após cada revés, 

mantendo as conquistas residuais e alcançando novos patamares em direção ao equilíbrio 

de forças para com o centro do poder. 

No início, porém, aqueles que se opunham ao poder absoluto não pretendiam se 

equiparar a ele, como também não pretendiam tomar o lugar do Rei e lhe fazer as vezes. 

Pretendiam, sim, subjugá-lo. Pretendiam que o Rei continuasse Rei, com seus poderes, 

seus encargos e suas prerrogativas. Mas, que, em algumas questões de relevante interesse 

de seus súditos, fosse deles a decisão final. 

Essa posição institucional não foi alcançada senão pela força. Porém, o mais forte, 

já advertia Rousseau, nunca é forte o bastante para permanecer sempre no poder, a menos 

que transforme a força em direito e a obediência em dever. 

Assim, mesmo muito antes do pensador de Genebra ter formulado sua máxima, 

aqueles que se opunham ao poder real já tratavam de trazer para o campo do direito escrito 

as conquistas obtidas pela força das armas. Assim foi com a Magna Carta e com os pactos 

que a sucederam. Assim foi com o Bill of Rights, que, em 1689, pondo fim à monarquia 

absolutista, lançou as bases da monarquia parlamentarista, consolidando pelo direito o 

poder político conquistado pelo Parlamento. 
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Quase um século depois, registrava-se o advento da Constituição 68, documento que 

viria a ser a base de todo direito positivo. Elaborada por um poder ilimitado do ponto de 

vista jurídico, que poderia estruturar o Estado, criando seus órgãos e estabelecendo suas 

respectivas competências como melhor entendesse, a Constituição, no entanto, encontrava 

limites na realidade social, da qual ela seria o reflexo. 

Assim é que, mesmo pretendendo estabelecer uma nova ordem, foi a partir da 

realidade social existente que o Poder Constituinte desenvolveu seu trabalho relativo à 

estruturação do poder e à embrionária divisão de competências. E o poder de fato, que 

tinha o Parlamento, de controlar o poder real, dando a palavra final sobre determinadas 

questões, mormente de ordem financeira, converteu-se em prerrogativa institucional. 

Indissociável da idéia de Constituição, ganha força a noção de Estado de Direito, 

concebido como aquele que deve ater-se, em todas as suas ações, aos limites prescritos pe-

la lei. E a lei, então, era tida como simples instrumento de revelação da ordem natural da 

sociedade, ordem na qual cabia ao Estado agir unicamente na defesa dos interesses do 

cidadão, preservando sua liberdade e garantindo sua segurança e sua propriedade. 

Estando, pois, o Estado submetido ao direito e devendo agir em consonância com 

os parâmetros legais, fazia-se imprescindível o estabelecimento de mecanismos de fiscali-

zação e de controle, a fim de acompanhar a atividade estatal e fazer com que ela se manti-

vesse ou voltasse para os limites circunscritos pela lei. Tais mecanismos se desenvolveram 

variando segundo inúmeros critérios, como o órgão, o fundamento, o momento ou a forma.  

Se no Estado de Direito o desempenho do poder caracteriza-se pelo exercício de 

competências, com o controle do poder não é diferente, estando ele delimitado por elas. 

Assim, ao Parlamento, mas não só a ele, foi atribuída competência para manejar determi-

nados instrumentos destinados a fiscalizar e a controlar as atividades do órgão governa-

mental, para mantê-las nos limites da legalidade e da regularidade. 

Tem-se aqui a função de controle, que será denominada controle secundário. 

Assim, identifica-se a existência de um poder de controle, o controle primário, de 

caráter político, porque expressão de opinião política. E de uma função de controle, o con-

                                                 
68 MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO leciona: “Pacto fundamental, a Constituição institui o 
Estado. Ou reinstitui o Estado. No pensamento de um Sieyès, por exemplo, é ao estabelecer-se a Constituição 
que nasce, ou renasce, o Estado. Ela é o fundamento do Estado, fonte de suas instituições. Logicamente, 
portanto, não pode ser obra do Estado, ou de seu poder. É fruto de um poder pré-estatal, o poder constituinte. 
Poder este que canaliza a vontade de todos os homens no estabelecimento das instituições. Das instituições 
que vão regê-los – insista-se – para a proteção dos direitos fundamentais. FERREIRA FILHO, Manoel 
Gonçalves.  Estado de Direito e Constituição. 2ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 16) 
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trole secundário, de caráter legal, porque instrumento de manutenção ou de restabeleci-

mento da ordem jurídica. 

A denominação adotada – controle primário e controle secundário – não se baseia 

em juízo de importância, mas tem fundamento na sequência lógica do funcionamento do 

Poder Público no Estado de Direito. Partindo-se de uma hipotética inércia, para que esta 

fosse rompida seria imprescindível a existência de ao menos duas normas, ou duas espécies 

de normas. Uma, que determinasse expressamente as providências a serem tomadas, ou 

que estabelecesse genericamente os objetivos a serem perseguidos, ainda que sem espe-

cificar as providências. E outra, que fixasse parâmetros para a atuação, independentemente 

das medidas a serem adotadas e dos objetivos a serem buscados. 

O controle primário, que corresponde àquela primeira espécie de norma, compete 

exclusivamente ao Parlamento e se caracteriza pela decisão sobre a atuação que terá o 

Estado em todos os setores de atividades por ele desenvolvidas. O controle secundário, 

que corresponde à segunda espécie, cabe ao Parlamento e a outros órgãos aos quais foram 

atribuídas tais competências e cuida de que a atuação do Estado seja legal e legítima, com 

a observância das normas e das diretrizes que lhe foram prescritas. 

O controle primário ocorrerá inexoravelmente nas situações previstas na própria 

Constituição, sempre que houver determinação de que a atividade pretendida pelo Governo 

só pode ser concretizada se for submetida ao Parlamento e se dele obtiver a aquiescência. 

Pode ser formal ou material. Formal, ao tratar de normas que regulamentam como devem 

proceder os diversos órgãos do Estado na realização dos trabalhos que lhes competem. 

Material, ao determinar quais serão esses trabalhos e esses órgãos. 

Instala-se independentemente da vontade do órgão controlador, o Parlamento, mas 

este, por gozar da prerrogativa de decidir, pode se manifestar livremente de forma contrária 

ou favorável, e sua opinião definitiva para a pretensão governamental. Além disso, exceto 

em algumas situações, poderá modificar o conteúdo da proposta, o que evidencia que sua 

faculdade não se limita a autorizar ou negar, mas lhe possibilita fazer escolhas. 

O controle secundário, diferentemente, pode ocorrer ou não. Tanto pode instaurar-

se por força legal como pode depender da iniciativa de alguém. Iniciativa que pode ser do 

órgão competente por tal função, que pode ser de outros órgãos e até mesmo de pessoas 

alheias ao Poder Público. 

O controle primário, que tem por fundamento unicamente a opinião, é exclusivo do 

Parlamento. O controle secundário, por sua natureza diversificada, é estendido à própria 

Administração tanto direta, quanto indireta, a outro poder, o Judiciário, e a um órgão, o 
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Tribunal de Contas, que extrai do Texto Constitucional suas atribuições. O controle exer-

cido pela Administração direta é de caráter interno para ela própria, mas de caráter externo 

para a Administração indireta, uma vez que esta também está submetida a ele 69. Esta espé-

cie de controle está aqui apenas mencionada, uma vez que sua análise desbordaria dos li-

mites propostos para este estudo.  

O controle exercido pelo Judiciário não é especificamente um controle sobre o 

Governo, mas um controle amplo de legalidade. A ele estão submetidos os atos dos 

particulares, assim como os atos do Governo e até mesmo os atos de controle dos atos do 

Governo. E não apenas aqueles atos de controle praticados no exercício do controle 

secundário, mas também aqueles que representam o controle primário. Naturalmente, o 

controle judicial não alcança o conteúdo da decisão, já que esta expressa a opinião do 

controlador, mas abrange sua legalidade. Embora seja assegurado ao Parlamento o direito 

de fazer escolhas, está sujeita ao controle judicial a legalidade dessas escolhas, bem como a 

legalidade dos atos que compõem o procedimento para que as escolhas sejam feitas. 

Embora seja o mais amplo e o mais presente, o controle judicial será apenas 

mencionado e somente será abordado quando houver conexão com aqueles a cargo do 

Parlamento e do Tribunal de Contas, uma vez que, para o presente trabalho, sua 

importância restringe-se à demonstração de que ele integra o sistema estruturado pela 

Constituição, não sendo relevante aprofundar o estudo sobre seu funcionamento. 

Os controles a cargo do Parlamento, tanto o poder quanto a função, e aquele a cargo 

do Tribunal de Contas serão examinados detidamente no tópico referente ao modelo 

institucionalizado pela Constituição. 

                                                 
69 CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO lembra que as entidades da Administração indireta e 
fundacional, sem prejuízo dos controles externos, estão submetidas a um duplo controle interno: “aquele que 
é efetuado por órgãos seus, que lhe componham a intimidade e aos quais assista esta função, e aqueloutro 
procedido pela Administração direta. A este último talvez se pudesse atribuir a denominação, um tanto 
rebarbativa ou paradoxal, reconheça-se, de controle interno exterior”.  (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. 
Curso de direito administrativo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 600). 
 



49  

CAPÍTULO 4 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

 

 

Como já ficou registrado no início destas linhas, a dificuldade para compreender a 

exata conformação de determinados institutos jurídicos, deve-se, por vezes, à imprecisa 

abrangência do termo ou da expressão com que são denominados. 

Embora seja comum encontrar referências a “controle” e a “fiscalização” como se 

fossem sinônimos, no presente trabalho serão tomados como conceitos que não se confun-

dem, por terem natureza diversa, por visarem a diferentes finalidades, por se exercitarem 

por instrumentos próprios e por serem atribuídos a órgãos distintos. 

Talvez uma das razões da confusão de conceitos seja o fato do termo “controle” ter 

duas acepções, dependendo da origem da palavra. Uma inglesa, forte, com o sentido de co-

mandar, de dominar. Outra francesa, fraca, com o sentido de fiscalizar, de aferir. 

Sobre as origens e acepções da palavra, FÁBIO KONDER COMPARATO 70 faz 

percuciente análise: 

“Trata-se de neologismo no idioma português (...) Sua origem, 

segundo os etimologistas, é francesa, mas a evolução semântica, no 

vernáculo, sofreu nítida influência do inglês, como ocorreu, aliás, até 

mesmo na língua de origem. (...) O Dicionário da Academia 

Francesa indica três acepções principais de contrôle: (...); 

verificação, sobretudo na linguagem administrativa. (...) No 

figurado, significa exame ou censura. É nesse sentido básico de 

verificação ou fiscalização que o direito francês fala, classicamente, 

em contrôle dês sociétes anonymes. Na língua inglesa, ao contrário, 

o núcleo central das diferentes acepções do vocábulo é a noção de 

poder ou de dominação.(...) Num sentido mais atenuado, controle 

também é sinônimo de regulação (...). Ora, a evolução semântica, em 

português, foi influenciada tanto pelo francês como pelo inglês, de 

tal sorte que a palavra controle passou a significar, correntemente, 

não só vigilância, verificação, fiscalização, como ato ou poder de 

                                                 
70 COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. 2a ed. Atualizada. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1977, p. 9-14). 
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dominar, regular, guiar ou restringir (...) Pois bem, é no sentido forte 

de poder de dominação, e não apenas no significado fraco de poder 

regulamentar, ou na acepção francesa de fiscalização, que a palavra 

“controle” passará a ser usada doravante nesta dissertação”. 

Esta última frase de Comparato se aplica integralmente a este trabalho. O controle, 

como poder ou como função, está ligado à expressão de origem britânica e traduz a força 

institucional de que dispõem o Legislativo, o Judiciário e o Tribunal de Contas, para 

fazerem valer suas decisões no confronto com a pretensão do órgão Executivo. Força que 

emana diretamente do Texto Fundamental para o órgão que a detém. A fiscalização, 

vinculada à expressão francesa, caracteriza-se como instrumento do controle. 

Mas, não é apenas o exame da origem do termo que indica a atividade do Parla-

mento, senão a sua própria natureza. Evidenciando o duplo significado do termo, diz 

CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO 71: “Para fiscalizar, isto é, para se inteirar 

completamente sobre como está sendo exercido o poder pelo Executivo – o que, evidente-

mente, é requisito indispensável para controlá-lo devidamente – o Legislativo dispõe de 

amplíssimos poderes de informação”. 

O conceito de controle é mais amplo que o de fiscalização. Esta se dá quando a ati-

vidade está em desenvolvimento ou quando já se encerrou e visa confrontá-la com os pa-

râmetros que lhe são pertinentes. Aquele ocorre antes das atividades se iniciarem, pois de-

limita a forma e o conteúdo do agir estatal. Permanece ativo enquanto as atividades se de-

senvolvem, para que o façam mantendo a conformidade com os rumos fixados e para re-

primir eventuais desvios. E atua depois que elas se encerram, para julgar o resultado da 

atuação governamental e responsabilizar aqueles que deram causa aos desvios encontrados. 

O poder de controle tem natureza estritamente política. A função de controle, além 

de política, pode ser técnica ou jurídica. A fiscalização, por ser instrumento do controle, 

tem amplo alcance, envolvendo todos esses aspectos da atuação governamental. 

Quanto ao momento, o controle pode ocorrer quando da definição dos rumos que 

deve tomar o Estado (poder de controle), assim como no acompanhamento da implementa-

ção das medidas necessárias à obtenção dos resultados estabelecidos como meta e também 

na aferição do que se fez em contraste com o que deveria ter sido feito (função de con-

trole). Pode ocorrer, ainda, no momento da aplicação de sanções àqueles que estejam su-

                                                 
71 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Controles do poder político. In: Revista Trimestral de Direito 

Público, v. 11. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 64. 
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jeitos à atividade sancionadora do Parlamento (poder de controle). Já a fiscalização pode 

ocorrer tanto com a atividade em desenvolvimento quanto depois que ela estiver encerrada. 

Em qualquer caso, se a atividade de fiscalização encontrar irregularidades que reclamem 

providência, serão acionados os competentes mecanismos de controle. 

A amplitude do conceito de “controle”, por outro lado, impõe que se dê uma deno-

minação peculiar para cada espécie. Assim, e considerando que as espécies foram sepa-

radas pelo critério da titularidade, o presente trabalho ao adotar a denominação controle 

parlamentar 72 73 qualifica a competência do Poder Legislativo de fiscalizar e de  controlar 

os atos do Poder Executivo. Como controle judicial, aquele de alçada do Poder Judiciário. 

E, como controle técnico, à falta de denominação consagrada, será chamado aquele entre-

gue a um órgão eminentemente técnico, que é o Tribunal de Contas. 

Também podem ser encontradas na doutrina referências a um suposto controle 

popular 74 75 e a um hipotético controle da comunidade 76,  concedido ao cidadão.  Porém, 

                                                 
72 “’Controle parlamentar’ é o exercido exclusivamente pelo Poder Legislativo sob o duplo aspecto da 
legalidade e da conveniência pública, pelo que se caracteriza como um ‘controle eminente político’ e, como 
tal, alheio aos direitos individuais dos administrados, mas adstrito aos interesses coletivos da comunidade”. 
(MEIRELLES, Hely Lopes. A Administração Pública e seus controles. in Revista Justitia, ano XXXIV, 3/ 
trimestre 1972, vol. 78, p. 30) 
 
73 ODETE MEDAUAR, anotando que “nos diversos trabalhos dedicados ao estudo do controle da 
Administração Pública” encontram-se ora a expressão “controle político”, ora a expressão “controle 
legislativo”, ora a expressão “controle parlamentar”, investiga qual delas expressa mais adequadamente essa 
atividade. “Embora tenha natureza política, a primeira impressão (sic – o correto parece ser ‘expressão’) 
apresenta-se inadequada para desginá-lo, pois outras instituições de controle da Administração podem exercê-
lo sob o ponto de vista politico. A expressão ‘controle legislativo’ igualmente há de ser rejeitada, pois pode 
dar a enteder tratar-se de fiscalização exercida pela lei, se for considerada a natureza jurídica do at de controle 
(...) Mais adequada apresenta-se a expressão ‘controle parlamentar’ ou ainda ‘controle do Poder Legislativo’, 
que revela de imediato a referência à fiscalização exercida pelo Parlamento ou Poder Legislativo”. 
(MEDAUAR, Odete. Controle parlamentar da administração. In Revista de Informação Legislativa. Brasília 
n. 107, jul/sett 1990, p. 111 e 112). 
 
74 “Controle externo popular – É o previsto no art. 31, § 3o, da CF, determinando que as contas do Muni-
cípio (Executivo e Câmara) fiquem, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, 
para exame e apreciação, podendo questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei”. (MEIRELLES, Hely 
Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 31a ed. revista e atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio 
Balestro Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 600). (Destaque no 
original) 
  
75 “Controle popular das contas municipais. Finalmente, como se vê do § 3º, ‘as contas dos Municípios 
ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual 
poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei’. Esta pode ser a lei orgânica do Município, mas 
pode também ser a lei ordinária que regule a matéria (...)”. (SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual 

à Constituição, 4ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 317) (Grifo no original) 
 
76 “Controle da comunidade – A CF trouxe a novidade de declarar expressamente que ‘qualquer cidadão, 
partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou 
ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União’ (art. 74, § 2o). (...) A CF, em outras passagens, reforça o 
relacionamento entre a comunidade e o controle financeiro. Assim é que ‘as contas dos Municípios ficarão, 
durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual 
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tomando-se a divisão proposta entre controle e fiscalização, ver-se-á que em favor do cida-

dão foram criados mecanismos de fiscalização, além de se lhe oferecerem novas pos-

sibilidades de buscar junto ao Judiciário a anulação de atos praticados pelo Executivo e de 

denunciar ao Tribunal de Contas irregularidades ou ilegalidades de que tenha conhe-

cimento. Neste caso, porém, o que se lhes reservou foi somente a iniciativa para acionar o 

controle judicial e o controle técnico. 

Anote-se também, com relação à titularidade, que, no âmbito do Parlamento, o 

controle será sempre atribuição do órgão, amplamente considerado, sendo condição de sua 

existência a manifestação do Plenário, pelo quórum pertinente à matéria. Já a fiscalização 

pode se dar por órgão interno do Corpo Legislativo (comissões, sejam permanentes, sejam 

temporárias) e também por decisão do Plenário. Individualmente só é reservada ao 

parlamentar a iniciativa, mas a ação externa dependerá da aquiescência de um órgão 

interno, seja uma comissão, a Mesa ou o Plenário. 77
 

Em 19/12/84, ainda sob a Carta de 1967, foi editada a Lei 7295, que dispunha 

“sobre o processo de fiscalização pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos 

atos do Poder Executivo e os da administração indireta”. Em sua essência, aquela norma 

foi recepcionada pela Constituição de 1988, que atribuiu ao Congresso Nacional 

competência exclusiva para “fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas 

Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta” (art. 49, X).  

Referida lei diz em seu artigo 2o, § 2o, que a fiscalização “respeitará os princípios 

de independência e harmonia entre os Poderes do Estado” e, embora reconheça a iniciativa 

a “qualquer membro do congresso Nacional” (art. 2o, § 2o), determina que “somente a 

Mesa da Câmara dos Deputados ou a do Senado Federal poderá dirigir-se à Presidência da 

República para solicitar informações ou documentos de interesse da respectiva Comissão 

de Fiscalização e Controle. (art. 4o, § 1o). 

                                                                                                                                                    
poderá questionar-lhes a legitimidade’ (art. 31, § 3o) e ‘qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural’ (art. 5o, LXXIII)”. 
TORRES, Ricardo Lobo. Constituição e orçamento. In: Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e 

Tributário, v. 5, 3a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 76.  
 
77 O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.046, proposta pelo en-
tão Procurador Geral do Estado de São Paulo, Elival da Silva Ramos, assentou: "O poder de fiscalização Le-
gislativa da ação administrativa do Poder Executivo é outorgado aos órgãos coletivos de cada Câmara do 
Congresso Nacional, no plano federal, e da Assembleia Legislativa, no dos Estados; nunca, aos seus Mem-
bros individualmente, salvo, é claro, quando atuem em representação (ou presentação) de sua Casa ou co-
missão". (ADI 3.046, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 15-4-2004, Plenário, DJ de 28-5-2004.) 
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Em perfeita consonância com aquela lei, o Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados determina, em seu Artigo 17, VI, “n”, que cabe ao Presidente da Câmara 

“assinar a correspondência destinada ao Presidente da República; ao Vice-Presidente da 

República; ao Presidente do Senado Federal; ao Presidente do Supremo Tribunal Federal; 

aos Presidentes dos Tribunais Superiores, entre estes incluído o Tribunal de Contas da 

União; ao Procurador-Geral da República; aos Governadores dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Territórios; aos Chefes de Governo estrangeiros e seus representantes no 

Brasil; às Assembléias estrangeiras; às autoridades judiciárias, neste caso em resposta a 

pedidos de informação sobre assuntos pertinentes à Câmara, no curso de feitos judiciais”. 
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CAPÍTULO 5 

O SISTEMA DE CONTROLE ESTABELECIDO PELA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

 

A teoria da separação de Poderes tornou-se, no mundo contemporâneo, a pedra an-

gular da organização política dos Estados democráticos. No Brasil, a Constituição Federal 

de 1988 a contempla, enquanto fórmula, em seu artigo 2º, nos seguintes termos: “São Po-

deres da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judici-

ário”. E a contempla, também, em grande quantidade de dispositivos que regulam a relação 

entre os Poderes, seja dando atribuições específicas, seja criando mecanismos que possibi-

litam a cada um desses Poderes a verificação da correção de conduta dos outros. 

A Carta de 1988 instituiu um amplo sistema de controle do poder político, valendo-

se para isso da fórmula clássica da separação de Poderes e estabelecendo o controle como 

poder e como função, embora sem lhes fazer referência expressa, nem lhes dedicar 

tratamento sistemático. Não obstante, estão no Texto Constitucional dispositivos que os 

caracterizam e que alcançam tanto as atividades políticas, quanto as atividades financeiras. 

Porém, antes de falar do controle sobre essas duas espécies de atividades, há que se 

estabelecer, tanto quanto possível, o conteúdo de cada uma dessas expressões. O poder do 

Estado, como visto no Capítulo 1, é o resultado do entrelaçamento de duas realidades 

distintas, a política e a jurídica. É o resultado do entrelaçamento da vontade política com as 

normas jurídicas resultantes do processo de positivação dessas vontades. 

Tomando-se, pois, a atuação do Estado como o conjunto de atos praticados por todo 

o aparato estatal a fim de dar atendimento àquele universo de interesses protegidos 

expressamente pela ordem jurídica ou com ela compatíveis, tem-se que o Estado pratica 

permanentemente atividades políticas regidas pelo Direito, para, segundo OSWALDO 

ARANHA BANDEIRA DE MELLO 78, “levar a efeito o seu fim, razão de ser de sua 

existência, qual seja o bem comum do Estado-sociedade”. Pode-se, pois, dizer que políticas 

são todas as atividades desenvolvidas pelo poder político, das quais, por sua 

especificidade, destacam-se aquelas de ordem financeira. 

 

                                                 
78 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios Gerais de Direito Administrativo, v. 1, 2a ed., Rio de 
Janeiro: Editora Forense,  1979, p. 4. 
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Para CELSO BASTOS 79, o Estado existe “para os fins que dizem respeito aos inte-

resses da coletividade. É a atividade política que determina a escolha dos objetivos que de-

vem ser perseguidos prioritariamente, visto que não é possível querer-se atingi-los, a todos, 

simultaneamente, em razão da escassez de meios financeiros. (...) Em síntese, portanto, 

atividade financeira do Estado é toda aquela marcada ou pela realização de uma receita ou 

pela  administração do produto arrecadado, ou, ainda, pela realização de um dispêndio ou 

de um investimento. É o conjunto de atividades que têm por objeto o dinheiro”. 

Segundo RÉGIS FERNANDES DE OLIVEIRA e ESTEVÃO HORVATH 80, serão 

consideradas necessidades públicas aquelas que forem encampadas pelo Estado, embora 

para alguns “que perfilham filosofia de que existem necessidades intrínsecas do ser huma-

no, o Estado não pode deixar de atender a alguns interesses básicos. Todavia, pondere-se 

que entre o ser e o dever ser há bastante distância. Entre o que deve o Estado atender, seja 

por definição jusnaturalista, seja por posição positivista, e aquilo que dentro da realidade 

pode ele resolver, fica o imponderável econômico”. 

A atividade financeira, para RICARDO LOBO TORRES 81, tem como “caracterís-

tica importantíssima” ser “puramente instrumental”. “Obter recursos e realizar gastos não é 

um fim em si mesmo. O Estado não tem o objetivo de enriquecer ou de aumentar o seu pa-

trimônio. Arrecada para atingir objetivos de índole política, econômica ou administrativa”. 

Quanto às “atividades políticas”, estas se caracterizam por sua imensa abrangência. 

Sob essa denominação abrigam-se providências adotadas pelo Governo em atendimento de 

situações as mais díspares, reflexo da natureza do Estado contemporâneo, cada vez mais 

presente na vida do cidadão e da comunidade. O mesmo não se dá com as atividades 

financeiras, que podem ser consideradas como aquelas que envolvam exclusiva e 

diretamente a arrecadação e a utilização de recursos públicos.  

                                                 
79 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 9a ed., atualizada e ampliada. São 
Paulo: Celso Bastos Editor, 2002, p. 3. 
 
80 OLIVEIRA, Régis Fernandes de, e HORVATH, Estevão. Manual de Direito Financeiro, 6a ed. Editora 
Revista dos Tribunais: São Paulo, 2003, p. 19. (Destaques no original) 
 
81 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 8a ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2001, 
p. 4-5. 
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SEÇÃO 1 

O CONTROLE SOBRE AS ATIVIDADES POLÍTICAS 

 

 

Esse controle pode se dar por determinação constitucional expressa, naqueles casos 

em que a Lei Maior estabelece o procedimento para a concretização de determinada provi-

dência, outorgando ao Legislativo a competência para dar a palavra final. 

Tem-se aqui o poder de controle, o controle primário, do qual os exemplos são 

muitos. Entre eles, (a) a autorização para o desenvolvimento de atividade nuclear (art. 21, 

XXIII, “a” e art. 49, XIV); (b) a intervenção da União nos Estados, no Distrito Federal e 

nos Municípios situados em Território Federal (art. 34, 35 e 36); (c) os tratados inter-

nacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional (art. 

49, I) ou que versem sobre direitos humanos, estes com força de Emenda Constitucional 

(art. 5o, § 3o); (d) a declaração de guerra e a celebração de paz (art. 49, II); (e) a autorização 

para exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas 

minerais, situados em terras indígenas (artigo 49, XVI). 

Há ainda uma imensa quantidade de situações, relativas à organização do Estado e à 

regulamentação das suas atividades, que só podem ser tratadas por lei. Entre elas, ganham 

destaque, pela importância e pela quantidade, aquelas previstas expressamente no artigo 

61, § 1º, inciso II, que exigem a aprovação do Legislativo para a efetivação de medidas de 

interesse direto do Executivo, como: a criação de cargos, funções e empregos públicos na 

Administração direta e autárquica, e o aumento de sua remuneração (alínea “a”); os servi-

dores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabili-

dade e aposentadoria (alínea “c”); e a criação e extinção de Ministérios e órgãos da Admi-

nistração pública (alínea “e”). 

E há também algumas que interessam mais diretamente a este estudo, que são a 

elaboração dos planos e programas de desenvolvimento (artigo 48, IV), do Plano Plu-

rianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual (artigo 48, II). 

Estas, a rigor, não podem ser tratadas somente no âmbito das atividades políticas ou das 

atividades financeiras. Por um lado, gozam de forte conotação política, caracterizada pela 

escolha das atividades econômicas e das regiões que serão beneficiadas com os 

investimentos governamentais. Por outro, ficam marcadas pelo seu conteúdo financeiro, 
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trazendo consigo a inevitável tensão causada pela divisão dos recursos disponíveis, sempre 

insuficientes para atender a todas as demandas. 

Em alguns casos, a poder de controle é atribuído exclusivamente ao Senado Fede-

ral. É o caso da escolha de Ministros do Tribunal de Contas da União, de Governador de 

Território, de Presidente e diretores do Banco Central, do Procurador-Geral da República, 

dos chefes de missão diplomática de caráter permanente, e da exoneração, de ofício, do 

Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato (art. 52, III). 

Mas, pode se dar também por iniciativa parlamentar, com a instauração de 

diferentes procedimentos, dos quais podem resultar basicamente dois tipos de providência, 

que são a atuação direta do Parlamento ou o encaminhamento da questão a quem tenha 

competência para corrigir a situação considerada irregular. 

São procedimentos de fiscalização a convocação de ministros para prestar pes-

soalmente informações sobre assunto determinado (art. 50, caput), o pedido de informa-

ções escritas (art. 50, § 2o) e a constituição de Comissões Parlamentares de Inquérito (art. 

58, § 3o). Além disso, a Constituição atribui competência exclusiva ao Congresso Nacional 

para “fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder 

Executivo, incluídos os da administração indireta” (artigo 49, X), se, no entanto, estabe-

lecer normas que especifiquem forma, procedimento e conteúdo. 

O resultado da fiscalização pode subsidiar a atuação do Ministério Público (art. 58, 

§3o), do Poder Executivo (art. 58, caput, e art. 102-C, III, do Regimento Interno do Se-

nado) ou de outros órgãos do próprio Parlamento, nas hipóteses em que haja previsão de 

sua atuação direta. Esta pode se dar pela sustação de atos ou contratos do Poder Executivo 

(arts. 49, V, e 71, §§ 1o e 2o), pela instauração de processo e julgamento dos responsáveis 

(art. 51, I, e 52, I), e pelo julgamento anual das contas prestadas pelo Presidente da Re-

pública (artigo 49, IX). 
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SEÇÃO 2 

O CONTROLE SOBRE AS ATIVIDADES FINANCEIRAS 

 

 

Assim como sobre as atividades políticas, o controle sobre as atividades financeiras 

pode ser exercido como poder ou como função. O poder de controle com relação às 

receitas é representado pela proibição expressa da instituição ou majoração de tributos sem 

lei (artigo 150, I). De fato, sendo os tributos a principal fonte de receita do Estado, 

controlar essa atividade é tarefa de suma importância. Aliás, sempre o foi, tanto que essa 

foi a mola propulsora da evolução da organização que viria a ser o Parlamento. E até os 

dias de hoje continua presente o elemento principal daquele controle, o “no taxation 

without representation”. 

Mas, não é apenas com relação à criação de tributos que a atividade financeira do 

Governo é controlada. Também o endividamento, operação que gera concomitantemente 

receita e despesa, depende de autorização legislativa (art. 165, § 8o), ainda que a operação 

de crédito se dê por antecipação de receita. 

Por outro lado, a Constituição trata expressamente de dois tipos de controle, a que 

denomina “interno” e “externo”. O “interno” se subdivide em dois, sendo um de caráter 

restrito, exercido no âmbito da Administração direta pelos mecanismos próprios da relação 

de hierarquia entre os órgãos, e outro de caráter amplo, exercido pela Administração direta 

sobre os órgãos que compõem a Administração indireta. 

O “controle externo”, por expressa determinação dos artigos 70 e 71 82 da 

Constituição Federal, refere-se unicamente a um gênero de atividades, que são aquelas de 

caráter financeiro. Por isso, não se identifica com o poder de controle, com o controle 

primário, que abrange tanto as atividades financeiras quanto as atividades políticas. 

O “controle externo” aproxima-se da função de controle, o controle secundário, 

mas essa identificação é apenas parcial, uma vez que a função de controle é mais abran-

gente que o “controle externo”. Este foi atribuído expressamente apenas ao Congresso Na-

cional, que para exercê-lo conta com o auxílio do Tribunal de Contas. A função de contro-

                                                 
82 Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 
sistema de controle interno de cada Poder. 
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União, ao qual compete: 
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le, como já exposto, pode ser exercida pelo Judiciário, pelo Legislativo e pelo Tribunal de 

Contas. É que considerando-se o signo “controle” como expressão da supremacia ins-

titucional de um ente público sobre outro, de forma a lhe impor uma decisão, resulta que, 

por expressa determinação constitucional, as atividades do Executivo podem ser con-

troladas pelo Judiciário, pelo Legislativo e pelo Tribunal de Contas, cujas atribuições de 

natureza corretiva, segundo MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO 83, constituem 

“inovação da Constituição de 1988, já que, na anterior, a decisão final, de natureza 

puramente política, ficava com o Congresso Nacional”. 

Com relação às despesas, o poder de controle, o controle primário, se dá, além da-

queles casos em que se concede uma autorização específica, pela votação das leis de pla-

nejamento orçamentário e das que instituem planos. A Constituição instituiu um sistema de 

encadeamento de leis de planificação, das quais, no âmbito dos municípios, uma, a do 

plano diretor, tem caráter permanente e outras são votadas com periodicidades diferentes. 

Na União e nos Estados não existe um plano diretor, mas há previsão de planos na-

cionais, regionais e setoriais, com os quais deverão se encadear as leis votadas periodica-

mente, conforme determinação constitucional expressa, contida no artigo 165, § 4º: “Os 

planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão ela-

borados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional”. 

A LDO, votada anualmente, é um dos elementos novos no sistema de controle da 

atividade do Governo. Ao votá-la, o Parlamento escolhe os programas que serão executa-

dos no exercício seguinte, vinculando a elaboração da lei orçamentária e, assim, contro-

lando a utilização dos recursos públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
83 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 615. 
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SEGUNDA PARTE 

O ORÇAMENTO 

 

CAPÍTULO 6 

O ORÇAMENTO, SUA ORIGEM E SUAS TRANSFORMAÇÕES 

 

 

Para compreender a origem e as transformações do processo orçamentário é preciso 

compreender a sua evolução como instrumento político. 

O quadro econômico e político no qual brotou a idéia de um sistema de controle das 

finanças, que séculos depois viria a ser o orçamento, começou a se delinear na passagem 

do Feudalismo para o Absolutismo. 

Já em 1215 tem-se o advento daquele que é considerado o embrião desse sistema de 

controle, representado pela disposição do artigo 12 da Magna Carta, segundo o qual 

nenhum tributo ou subsídio seria instituído sem a aprovação do Commun Council. Apesar 

disso, podem ser encontradas referências a situações anteriores a esse marco histórico, 

como a informação dada por EDUARDO JARDIM 84 e ALIOMAR BALEEIRO 85 sobre a 

existência de um documento de 31 de março de 1091, do Rei Afonso VI, da Espanha, que 

trata da cobrança de um tributo extraordinário e do consentimento dos contribuintes.  

Nessa fase inicial, os integrantes daquele conselho não estavam preocupados com 

as despesas do Rei, mas com os tributos que este lhes impusera. Desse modo, as origens do 

orçamento público estão associadas ao controle que a nobreza queria impor ao então 

ilimitado poder do Rei em matéria tributária. 

Séculos depois passou-se da estática economia feudal para um o dinâmico regime 

capitalista, desenvolvido de forma a possibilitar o lucro. Era a Revolução Comercial e, no 

seu bojo, as viagens comerciais com o oriente e as viagens de descobrimento, com a 

transformação das novas terras em colônias e com a formação de impérios que estendiam 

seus domínios muito além das próprias fronteiras. 

                                                 
84 JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Manual de Direito Financeiro e Tributário. 6a ed. São Paulo: Saraiva, 
2003, p. 66; 
 
85 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à Ciência das Finanças. 15a ed. Revista e atualizada por Dejalma de 
Campos. Rio de Janeiro: Editora Forense: 2001, p. 413-414. 
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Com o acúmulo de riquezas e a existência do excedente econômico tinha-se uma 

das condições necessárias ao surgimento do orçamento. A outra, a formação do Estado, 

ainda estava por chegar. O Estado, como hoje se encontra estruturado, é fruto da evolução 

do relacionamento entre o poder real e a classe burguesa, apoiada pelo povo. 

Da Revolução Gloriosa, na Inglaterra, e da Revolução Francesa, nasceram algumas 

práticas que se consolidariam na estruturação dos orçamentos. A Constituição Francesa de 

1791 já trazia alguns desses dispositivos. No Título III “Dos Poderes Públicos”, Capítulo II 

“A Monarquia, a Regência e os Ministros”, Seção 4 – “Os Ministros”, atribuía aos Minis-

tros a responsabilidade pela má utilização das rendas reservadas para as despesas de seu 

departamento (§ 5), sem que nem mesmo o Rei pudesse isentá-los dessa responsabilidade 

(§ 6) e exigia a apresentação anual ao Parlamento, na abertura da sessão, de uma estimativa 

das despesas que seriam realizadas por suas pastas (§ 7). 

A anuidade do orçamento, porém, não era criação francesa, mas, como informa 

PAOLO BISCARETTI DI RUFFIA 86, já havia se tornado um princípio, derivado da orde-

nação inglesa, “cujo parlamento, com efeito, ao conceder ao soberano os fundos neces-

sários para vida do Estado ano após ano, conseguiu obrigar, de fato, o Rei a convocá-lo 

pelo menos uma vez por ano”.  

Em sua fase inicial não se concebia o orçamento senão como uma lei sobre im-

postos e sobre limitação das despesas estatais. Isso decorria da concepção liberal do Estado 

aplicada à economia. Adam Smith, considerado o grande teórico do liberalismo econômico 

e fundador da ciência econômica moderna, publica em 1776 o seu “Inquérito sobre a na-

tureza e as causas da riqueza das nações”, em que expõe sua teoria, fortemente funda-

mentada na concepção mecanicista do Iluminismo, segunda a qual a produção e a distribui-

ção da riqueza estariam submetidas a leis quase equivalentes às da astronomia e da física. 

Considerava o interesse próprio das pessoas como a força propulsora da economia e 

defendia a adoção de um sistema no qual todos seriam livres para persegui-lo, o que levaria 

ao aumento da riqueza, tanto das pessoas quanto da sociedade. Nesse contexto, o mercado 

funcionaria como regulador das decisões econômicas, uma vez que a concorrência (“mão 

invisível”) faria com que as empresas melhorassem sua eficiência e, assim, satisfizessem as 

necessidades do consumidor.  

                                                 
86 DI RUFFIA, Paolo Biscaretti. Direito Constitucional e Instituições de Direito Público, tradução de Maria 
Helena Diniz, Editora Revista dos Tribunais, 1984, p. 355-356. 
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Na esteira da teoria de Smith, sobre o automatismo do mercado, o economista fran-

cês Jean Baptista Say proporia a tese de que “toda oferta cria sua própria demanda”, que 

ficaria conhecida como  Lei  dos  Mercados e que,  até a Grande Depressão de 1929, seria 

aceita pelos economistas. Ocorre que uma das razões da Crise foi a superprodução, gerada, 

entre outros fatores, pela mecanização, o que, por sua vez, já era causa de desemprego. 

A par disso, com a recuperação econômica da Europa, após o fim da 1a Guerra, 

caíram as exportações dos Estados Unidos. Com isso, constatando-se que o mercado con-

sumidor interno era incapaz de absorver a imensa quantidade de produtos industrializados, 

procedeu-se a uma drástica redução da produção, o que levou ao desemprego em massa. 

Nesse quadro, surge uma nova concepção do papel do Estado na economia, 

apresentada pelo economista inglês John Maynard Keynes, que em 1936 publica sua 

“Teoria geral do emprego, do juro e da moeda”, na qual sustenta que não existe pos-

sibilidade da economia se justar por si, sem a intervenção do Estado com uma política de 

gastos públicos. A teoria de Keynes anunciava o fim do laissez-faire dos tempos clássicos 

e invertia o sentido da Lei de Say, afirmando que o volume de emprego estaria ligado 

diretamente ao nível da produção, que, por sua vez, estaria atrelado à demanda efetiva. 

Partindo da Grande Crise e tendo como leme a nova concepção formulada por 

Keynes, apresenta-se o Estado com um novo formato, que protege outros interesses, os da 

sociedade, mais amplos que os individuais. O Estado, que já tinha feições intervencionistas 

por conta de sua nova atuação no campo da legislação social, agora assume sua nova 

missão, a de tirar a economia da recessão e promover o desenvolvimento.  

Nesse quadro, segundo a autorizada análise de JOSÉ AFONSO DA SILVA 87, em 

que as finanças públicas “deixando sua posição de neutralidade em face da economia”, “se 

transformaram em elementos ativos de interferência nas relações de ordem econômica e 

social”, o orçamento público, “como instrumento básico da atividade financeira do Estado, 

teria que assumir novas funções”. 

Assim, ensina ADILSON DALLARI 88, “o orçamento público sofreu uma série de 

inovações técnicas, aproximando-se cada vez mais de um processo de planejamento, 

chegando aos dias de hoje ao que se chama orçamento-programa, que é a tradução em 

dotações de um programa anual de governo”. 

                                                 
87 SILVA, José Afonso da. Orçamento-programa no Brasil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972, p. 3 
 
88 DALLARI, Adilson Abreu. Constituição e orçamento. in:”, Cadernos de Direito Constitucional e Ciência 

Política, 15, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 61. 
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CAPÍTULO 7 

O ORÇAMENTO NO BRASIL 

 

SEÇÃO 1 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

 

As normas relativas ao orçamento sempre estiveram presentes nas Constituições 

brasileiras, desde o nascimento da ordem constitucional. 

O Brasil, quando colônia, enfrentou dificuldades com relação ao pagamento de tri-

butos à metrópole. As mesmas dificuldades que levaram os Estados Unidos à luta pela in-

dependência, aqui fizeram com que fosse contestada a dominação portuguesa, com o sur-

gimento de várias lideranças contra a cobrança de impostos, entre elas a de Joaquim José 

da Silva Xavier, o Tiradentes, em 1789. Somente com a vinda de D. João VI, em 1808, é 

que passou a ser administrado daqui o patrimônio real e os fundos públicos do Brasil. 

A primeira Constituição Brasileira, a Imperial, de 1824, outorgada por D. Pedro I, 

quanto às finanças públicas, estabelecia, em seu artigo 172, que 

“o Ministro de Estado da Fazenda, havendo recebido dos ou-

tros Ministros os orçamentos relativos ás despezas das suas 

Repartições, apresentará na Camara dos Deputados annual-

mente, logo que esta estiver reunida, um Balanço geral da re-

ceita e despeza do Thesouro Nacional do anno antecedente, e 

igualmente o orçamento geral de todas as despezas publicas 

do anno futuro, e da importancia de todas as contribuições, e 

rendas publicas”. 

O envio daquele Balanço Geral deveria servir apenas como informação para a vota-

ção do novo orçamento, mas não caracterizava uma prestação de contas, pois não havia 

previsão de julgamento dessas contas, em razão da inviolabilidade do Imperador. 

Não obstante, na primeira Carta Brasileira já estavam fixados alguns preceitos es-

senciais para a caracterização do orçamento. Já estavam presentes: a) o princípio da reserva 

de lei, pelo qual a realização de despesas deveria ser previamente aprovada pelo Parla-

mento; b) o da iniciativa reservada, ficando estabelecida a competência do Governo para 

propositura da lei orçamentária; c) o da anualidade, que obrigava o Governo a submeter-se 
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à periódica renovação da autorização parlamentar para realização de gastos; e d) o da uni-

versalidade, pelo qual o orçamento deveria compreender todas as receitas e as despesas. 

A Constituição republicana de 1891, além de incorporar alguns desses preceitos, 

introduziu alterações significativas, algumas de curta duração e outras que se consolida-

riam nos diplomas constitucionais posteriores. 

Inovou, ao conceder competência privativa ao Congresso Nacional (artigo 34) para 

“orçar a receita, fixar a despesa federal anualmente e tomar as contas da receita e despesa 

de cada exercício financeiro”. Definiu como crimes de responsabilidade do Presidente (ar-

tigo 54) os atos que atentassem contra as leis orçamentárias votadas pelo Congresso. Insti-

tuiu um Tribunal de Contas (artigo 89) “para liquidar as contas da receita e despesa e veri-

ficar a sua legalidade, antes de serem prestadas ao Congresso”. 

A reforma de 1926 restituiu ao Executivo a competência para elaborar a proposta 

orçamentária, regulamentou de forma mais detalhada o seu processo de elaboração e insti-

tuiu o depois denominado princípio da exclusividade, introduzindo dispositivo (art. 34, § 

1o) que proibia que constassem no orçamento disposições estranhas à previsão da receita e 

à fixação da despesa, além de ordenar que não fossem concedidos créditos ilimitados. 

A Carta de 1934 foi a primeira a dar ao orçamento um tratamento amplo e sistemá-

tico. Além de atribuir ao Executivo e ao Legislativo a participação na elaboração do orça-

mento (art. 50, § 1o), ainda manteve certas regras da Carta anterior, como a proibição de 

nele constar dispositivo estranho à receita prevista e à despesa fixada (art. 50, § 3º) e de se-

rem concedidos créditos ilimitados (art. 50, § 4o). Inovou, ao instituir a necessidade da dis-

criminação da despesa, determinando que a autorização seria dada para a realização despe-

sas específicas, vendando assim a existência de dotações globais (artigo 50, § 2o). 

Elaborada por uma Assembléia Constituinte, trouxe a inovação da necessidade da 

prestação de contas, determinando que o Ministro da Fazenda apresentasse anualmente ao 

Presidente da República, o balanço da receita e da despesa do exercício encerrado, acom-

panhado do parecer do Tribunal de Contas, para ser enviado à Câmara dos Deputados (art. 

60, parágrafo único, 2o). Determinou, também, (artigo 177, § 2º), que o Poder Executivo 

deveria “mandar ao Poder Legislativo, no primeiro semestre de cada ano, a relação 

pormenorizada dos trabalhos terminados, e em andamento, das quantias despendidas com 

material e pessoal no exercício anterior, e das necessárias para a continuação das obras”. 

Além disso, também dedicou uma seção específica para o Tribunal de Contas, a Se-

ção II do Capítulo VI, que tratava dos “órgãos de cooperação nas atividades governamen-

tais”, e que abrangia também o Ministério Público e os Conselhos Técnicos. 
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A Constituição de 1937, decretada por Getúlio Vargas, dispensou um tratamento 

ainda mais sistemático ao orçamento, estabeleceu nova classificação para a despesa 

pública, que deveria ser discriminada por serviço, por departamento, por estabelecimento 

ou por repartição (art. 69). Além disso, criou um órgão, que chamou de Departamento 

Administrativo (art. 67), ao qual foram conferidas competências típicas de controle interno, 

além de ter recebido a atribuição de organizar a proposta orçamentária. 

A proposta orçamentária, formalmente, seria submetida ao Parlamento Nacional, 

órgão que seria composto pela Câmara dos Deputados e pelo Conselho Federal, mas que, 

na prática, nunca foi instituído. Além disso, ainda manteve o Tribunal de Contas, com 

todas as suas atribuições, exceto a de emitir parecer sobre as contas presidenciais, até 

porque não havia previsão de algum órgão julgaria as contas do Presidente. 

A Constituição de 1946 também foi elaborada por uma Assembléia Constituinte, 

num momento de redemocratização do país. Por ela, voltou a ser do Executivo a compe-

tência para elaborar a proposta o orçamento, que deveria ser aprovado pelo Legislativo. A 

nova Carta manteve muitos dos dispositivos das suas antecessoras e ampliou as compe-

tências do Tribunal de Contas, concedendo poderes para julgar a legalidade das concessões 

de aposentadorias, reformas e pensões (art. 77), mas não tratou do controle interno. 

Ainda na vigência da Constituição de 1946, foi editada, em 1964, a Lei Federal 

4.320, que até hoje permanece em vigor, e que foi um marco na sistematização das finan-

ças públicas, pois estabeleceu normas para elaboração dos orçamentos e dos balanços, para  

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Trouxe como novidade um siste-

ma de previsão de receitas e despesas e capital para um período de três anos, além do Orça-

mento-Programa, um método de planejamento que envolvia a programação de metas 

físicas e dos meios materiais, humanos e financeiros necessários para concretizá-las. 

A Lei 4.320 dizia, e ainda diz, em seu artigo 2o, que “A Lei do Orçamento conterá a 

discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e 

o programa de trabalho do Governo”. Pela primeira vez, as dotações orçamentárias eram 

mais que um limite de despesas, pois passaram a traduzir os objetivos da Administração, 

sendo alçadas à condição de instrumentos para alcançá-los. 

A Carta de 1946 trazia ainda, no § 34 do artigo 141, uma disposição inédita no 

direito constitucional brasileiro, ao exigir a autorização de duas leis para a cobrança de 

tributos. Eis o texto do referido parágrafo: “§ 34 - Nenhum tributo será exigido ou 

aumentado sem que a lei o estabeleça; nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia 

autorização orçamentária, ressalvada, porém, a tarifa aduaneira e o imposto lançado por 
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motivo de guerra”. Assim, para o tributo fosse cobrado, não bastava que uma lei específica 

o instituísse ou o aumentasse. Era preciso que ano após ano fosse dada nova autorização, o 

que era feito pela lei orçamentária.  

Esse dispositivo teve sua vigência suspensa temporariamente, pela Emenda 

Constitucional n° 7, no período de 23/05/64 a 31/12/64. O dispositivo voltou a constar no 

Texto de 1967, no § 29 do artigo 150, mas foi retirado pela Emenda Constitucional n° 1, de 

17/10/69. A Carta atual não contém semelhante disposição. 

A Constituição de 1967, editada já sob o regime militar, manteve muitas das 

disposições anteriores relativas ao sistema orçamentário vigente, mas também apresentou 

diversas novidades, tendo inclusive sido o primeiro texto constitucional brasileiro a prever 

o equilíbrio orçamentário e a fixar providências a serem adotadas para sua manutenção. 

Dizia o artigo 66 que “o montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro não 

poderá ser superior ao total das receitas estimadas para o mesmo período”. O § 2o do 

mesmo artigo determinava que “juntamente com a proposta de orçamento anual ou de lei 

que crie ou aumente despesa, o Poder Executivo submeterá ao Poder Legislativo as modi-

ficações na legislação da receita, necessárias para que o total da despesa autorizada não ex-

ceda à prevista”. E o § 3o estabelecia que “se no curso do exercício financeiro a execução 

orçamentária demonstrar a probabilidade de deficit superior a dez por cento do total da re-

ceita estimada, o Poder Executivo deverá propor ao Poder Legislativo as medidas neces-

sárias para restabelecer o equilíbrio orçamentário”. 

Seguindo a orientação, que começava a se solidificar, da necessidade de plane-

jamento, a Carta de 1967 criou o plano plurianual de investimentos, mecanismo que passou 

a vincular a elaboração e execução da lei orçamentária anual. Por ele, os projetos cuja 

execução estivesse prevista para além de um exercício financeiro, deveriam constar do 

novo plano, sob pena de não poderem ser realizados. 

Dizia o Artigo 65, § 4º, que “nenhum projeto, programa, obra ou despesa, cuja. 

execução se prolongue além de um exercício financeiro, poderá ter verba consignada no 

orçamento anual, nem ser iniciado ou contratado, sem prévia inclusão no orçamento 

plurianual de investimento, ou sem prévia lei que o autorize e fixe o montante das verbas 

que anualmente constarão do orçamento, durante todo o prazo de sua execução”. 

Além disso, apresentou pelo menos duas alterações importantes. A primeira delas 

com relação ao controle interno, ao qual se referiu expressamente, dizendo ser ele da 

competência do Poder Executivo e dando-lhe atribuições de (I) criar condições 

indispensáveis para assegurar a eficácia do controle externo e regularidade à realização da 
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receita e da despesa; (II) de acompanhar a execução de programas de trabalho e a do 

orçamento; e (III) de avaliar os resultados alcançados pelos administradores e verificar a 

execução dos contratos (art. 72). A segunda, introduzida por força do artigo 67 e de seu § 

1o, e do artigo 68, praticamente subtraiu ao Legislativo toda e qualquer participação no 

processo de elaboração da lei orçamentária. Diziam eles: 

“Art 67 - É da competência do Poder Executivo a iniciativa das leis 

orçamentárias e das que abram créditos, fixem vencimentos e 

vantagens dos servidores públicos, concedam subvenção ou auxilio, 

ou de qualquer modo autorizem, criem ou aumentem a despesa 

pública. § 1º - Não serão objeto de deliberação emendas de que 

decorra aumento da despesa global ou de cada órgão, projeto ou 

programa, ou as que visem, a modificar o seu montante, natureza e 

objetivo. Art 68 - O projeto de lei orçamentária anual será enviado 

pelo Presidente da República à Câmara dos Deputados até cinco 

meses antes do início do exercício financeiro seguinte; se, dentro do 

prazo de quatro meses, a contar de seu recebimento, o Poder 

Legislativo não o devolver para sanção, será promulgado como lei”. 

Sem poder alterar o projeto de lei orçamentária, restava ao Legislativo, como meio 

de participar mais diretamente da destinação de recursos, a alteração do plano plurianual de 

investimentos, já que a lei orçamentária estava a ele subordinada. Mas, essa possibilidade 

foi suprimida em 23 de janeiro de 1969, com a edição do Ato Complementar n° 43, em 

29/01/69, que determinou fossem aplicadas a ele as normas constantes do artigo 67 e de 

seus parágrafos, inicialmente destinadas apenas à lei orçamentária anual. 

Assim, restava ao Legislativo somente aprovar o orçamento, ou rejeitá-lo, como 

forma de protesto. Mas, até esta possibilidade lhe foi subtraída. Eis o relato de RÉGIS 

FERNANDES DE OLIVEIRA e ESTEVÃO HORVATH 89: “A Constituição do Estado de 

São Paulo de 1969 dispôs que, ‘rejeitado o projeto, subsistirá a lei orçamentária anterior’. 

Houve julgamento que assim determinou. (RF 207/211) O problema foi levado ao 

Supremo Tribunal Federal, que entendeu inconstitucional o dispositivo (Rel. Min. 

Thompson Flores, RDA 112/263) Afirmou-se que a solução seria a de se entender não 

devolvido o projeto enviado ao Congresso Nacional. (...) Entendia-se que a disposição 

valia tanto para a hipótese de não devolução como para a de rejeição”. 

                                                 
89 OLIVEIRA, Régis Fernandes de, e HORVATH, Estevão. Manual de Direito Financeiro, p. 140. 
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SEÇÃO 2 

CONFIGURAÇÃO ATUAL 

 

 

Com o advento da Constituição de 1988, o sistema orçamentário, embora mantendo 

muitas das normas vigentes, passou por uma reformulação profunda, que ainda não foi 

totalmente assimilada e que, por isso, ainda não produziu todos os frutos de que é capaz. 

Criou-se um modelo de planejamento orçamentário constituído por três leis (o  

PPA,  LDO e a LOA), que devem se integrar, de forma que a Lei do Orçamento não pode 

contrariar a Lei de Diretrizes e ambas devem estar harmonizadas com o Plano Plurianual. 

As três serão de iniciativa do Executivo e devem ser submetidas ao Congresso Na-

cional, que pode modificar-lhe amplamente o conteúdo, com exceção de algumas previsões 

expressas no Texto Constitucional. Não podem ser modificadas, por determinação expressa 

do artigo 166, § 3o, as dotações para cobertura de despesas com pessoal e encargos, com o 

serviço da dívida e com as transferências tributárias constitucionais para Estados, Municí-

pios e Distrito Federal. Também não podem ser alteradas as dotações para pagamento de 

precatórios, uma vez que o § 1o, do artigo 100, da Constituição Federal, determina sua in-

clusão no orçamento. O mesmo se dá com relação ao resultado deficitário apurado em ba-

lanço anual do Banco Central, por força do artigo 7o, § 1o, da Lei Complementar 101. E há, 

ainda, a dotação para manutenção do ensino fundamental e da educação infantil (art. 212), 

que não pode ser integralmente subtraída e nem pode ter seus valores reduzidos abaixo do 

percentual fixado. O mesmo se dá com o valor que a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios deverão aplicar em ações e serviços públicos de saúde, que deverá ser fi-

xado em lei complementar (art. 198). 

O plano plurianual, com vigência por período de quatro anos, do segundo ano do 

mandato presidencial até o final do primeiro ano do mandato presidencial seguinte, veio 

para substituir o orçamento plurianual de investimentos, que tinha uma abrangência de três 

anos e que tratava exclusivamente das despesas de capital. O novo plano deve prever não 

só os investimentos, mas também as metas físicas, além de especificar diretrizes, objetivos 

e metas dos programas de duração continuada. 

Esse novo sistema estabelece uma vinculação entre a programação anual e o pla-

nejamento de longo prazo, vinculação essa que é feita pela LDO, instrumento inédito no 

sistema orçamentário brasileiro. Votada a cada ano, é ela que estabelece, dentre a grande 
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diversidade de metas constantes do PPA, aquelas consideradas como prioridades, para sua 

realização no exercício seguinte. O PPA e a LDO vinculam a elaboração da LOA, pois só 

nela pode constar o que estiver nas outras duas. Tanto, que a Constituição proíbe a apro-

vação de emendas à LOA que sejam incompatíveis com a LDO (art. 166, § 3o, I), e proíbe 

a aprovação de emendas à LOA e à LDO quando incompatíveis com o PPA (art. 166, § 4o). 

No plano infraconstitucional, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 4o, I, 

“b”, acrescentou, como conteúdo obrigatório da LDO, a fixação dos critérios e da forma de 

limitação de empenho, mecanismo denominado de contingenciamento, cuja utilização foi 

autorizada somente nas situações que ela prevê. Este novo mecanismo, de uso restrito, que 

foi colocado à disposição do Executivo para o atendimento de situações específicas,  por 

estar intimamente ligado com o tema deste estudo, reclama análise mais detalhada. 

O dispositivo acima mencionado, da Lei Complementar 101, diz: 

“Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o 

do art. 165 da Constituição e: 

I - disporá também sobre: (...) 

b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hi-

póteses previstas na alínea b do inciso II deste artigo, no art. 9o e no 

inciso II do § 1o do art. 31;” 

São, pois, duas, as hipóteses em que a limitação de empenho está autorizada. A 

primeira refere-se ao cumprimento das metas de resultado primário ou nominal 

estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, instrumento que, por força do § 1o do mesmo 

artigo 4o, deve acompanhar o projeto. Segundo seu artigo 9o, se for verificado, ao final de 

um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento daquelas 

metas, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público deverão promover, 

por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de 

empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela LDO. 

A segunda refere-se à dívida consolidada. Ao entrar em vigor, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal determinou que, no prazo de noventa dias, o Presidente da 

República deveria submeter ao Senado Federal uma proposta de limites globais para o 

montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios. Dessa propositura 

resultou a Resolução n° 40, de 20/12/2001, do Senado, que, no inciso III, do §º 1o, do 

artigo 1o, assim definiu a dívida pública consolidada, repetindo em parte a definição do 

artigo 29, I, da Lei Complementar 101, mas acrescentando elementos novos: 
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“Montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações 

financeiras, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, do 

Estado, do Distrito Federal ou do Município, assumidas em virtude 

de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações 

de crédito para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses, 

dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não 

pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido 

incluídos, e das operações de crédito, que, embora de prazo inferior a 

12 (doze) meses, tenham constado como receitas no orçamento”. 

A mesma Resolução, em seu artigo 3o fixou o montante da dívida de todos os entes 

da Federação. Diz ele:  

Art. 3º - A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, ao final do décimo quinto exercício 

financeiro contado a partir do encerramento do ano de publicação 

desta Resolução, não poderá exceder, respectivamente, a: I - no caso 

dos Estados e do Distrito Federal: 2 (duas) vezes a receita corrente 

líquida, definida na forma do art. 2º; e II - no caso dos Municípios: a 

1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida, 

definida na forma do art. 2º. Parágrafo único. Após o prazo a que se 

refere o caput, a inobservância dos limites estabelecidos em seus 

incisos I e II sujeitará os entes da Federação às disposições do art. 31 

da Lei Complementar nº 101 , de 4 de maio de 2000”. 

Se a dívida consolidada ultrapassar, ao final de um quadrimestre, o limite fixado, 

deverá ser reconduzida a ele até o término dos três quadrimestres subseqüentes, podendo 

para isso ser utilizado, dentre outros mecanismos, o da limitação de empenho. 

Segundo entendimento de REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA e ESTEVÃO 

HORVATH 90, não se houve bem o legislador ao falar em limitação de empenho, posto 

que este se caracteriza como mera operação contábil, de caráter interno, e que não tem o 

condão de evitar que compromissos sejam assumidos, nem de exonerar a administração de 

compromissos já assumidos. Dizem os autores: “A ser inteligente a lei melhor seria falar-se 

em limitação de obrigações, uma vez que se decorrente a liquidação e o pagamento de 

                                                 
90 OLIVEIRA, Régis Fernandes de, e HORVATH, Estevão. Manual de Direito Financeiro, p. 128-129. 
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obrigação legal ou contratual, não há como deixar de cumpri-la. O que se propõe, salvo 

engano, não é que não se realize a operação financeira, mas que se limite a possibilidade de 

vinculação pecuniária. O que se veda, na verdade, não é o pagamento que decorre do 

empenho, mas a assunção de novas obrigações, não se podendo realizar operações de 

crédito que ultrapassem o limite do possível, em face das disponibilidades orçamentárias. 

Os critérios exigidos são para o contingenciamento (“congelamento”) de dotações”. 

Desse entendimento decorre, então, que a limitação de empenho, na verdade a 

limitação de assunção de obrigações, só pode se dar excepcionalmente. A contrario sensu, 

se não ocorrer nenhuma das duas hipóteses contempladas na lei, não estará o administrador 

autorizado a efetuar a limitação de despesas. 

As despesas, porém, não caracterizam um fim, mas representam um meio para se 

alcançar um fim. Limitá-las, pois, significa limitar os meios para se alcançar os fins a que 

elas se destinam e, assim, condenar total ou parcialmente aqueles objetivos. Objetivos que 

vieram para a lei orçamentária depois de percorrerem uma demorada jornada, estando 

presentes em diversas e sucessivas discussões ao longo do processo de planejamento, até 

que todos os participantes desse processo o elegessem como prioridade. 

Portanto, se as despesas representam um meio para se alcançar um fim, equivale a 

dizer que, exceto naquelas situações previstas na lei, os fins previstos na lei orçamentária 

vinculam a atuação do administrador público. 

Além das muitas inovações trazidas pela Lei Complementar n° 101, outra novidade 

orçamentária, vinda da legislação ordinária, está prevista na Lei 10.257, de 10/07/2001, 

chamada de Estatuto da Cidade, no artigo 2o, II, art. 4o, III, “f” e  art. 44. Dizem eles: 

“Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: (...) II – gestão 

democrática por meio da participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, 

execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano”. 

“Art. 4o Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros 

instrumentos: (...) III – planejamento municipal, em especial: (...) f) 

gestão orçamentária participativa”. 

“Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa 

de que trata a alínea “f” do inciso III do art. 4o desta Lei incluirá a 
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realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as 

propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do 

orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela 

Câmara Municipal”. 

A nova lei, fiel ao espírito descentralizador da Carta Magna, promoveu alterações 

na estrutura dos orçamentos, criando outras instâncias para a tomada de decisão sobre a 

destinação dos recursos públicos. 

Segundo a nova orientação, o planejamento das ações públicas é feito de maneira 

descentralizada, contando com a participação dos destinatários dos serviços e das obras 

públicas. À Administração, que antes era senhora absoluta do planejamento, foi reservada 

a função de compatibilizar a realização das metas com o montante de recursos e o fluxo de 

caixa, de forma dar atendimento a todos os objetivos estabelecidos. 
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CAPÍTULO 8 

A NATUREZA JURÍDICA DO ORÇAMENTO 

 

 

A compreensão da natureza jurídica do orçamento é de vital importância para se 

compreender a conformação das contas públicas e, assim, os fundamentos e os efeitos do 

julgamento dessas contas. A questão, que não é pacífica e que há muito divide a doutrina, 

continua sendo foco de debates. 

As divergências doutrinárias, decorrentes da própria complexidade do objeto de 

estudo, inviabilizam a existência de uma posição consagrada. Apesar da discórdia e das di-

ficuldades que o tema apresenta, o desenvolvimento deste trabalho impõe que se adote um 

entendimento dessa questão, pois a partir dessa formulação é que se terá condição de com-

preender o objeto principal do estudo. 

A controvérsia é exposta por EDUARDO JARDIM 91: 

“Hoennel se situa entre aqueles que primeiro debateram o tema, as-

sinalando, a exemplo de Zorn, que o orçamento abriga a natureza ju-

rídica de lei. O seu juízo toma por fundamento o critério orgânico, 

pois se encontra fundado na correlação entre o órgão editor do orça-

mento, no caso o Legislativo, e a natureza daquela atividade, que 

nada mais é do que lei orçamentária. À teoria de Hoennel se contra-

pôs Laband, que, embora reconhecendo no orçamento a natureza 

formal de lei, alega que seu objeto ‘nada tem a ver com a legislação’. 

Duguit, de seu turno, entrevê no orçamento uma natureza dicotô-

mica; a seu pensar, a parte relativa à autorização para arrecadar tri-

butos teria a natureza de lei, enquanto a parte referente às despesas 

simbolizaria um ato-condição, que, segundo o renomado autor, é 

modalidade de ato administrativo subordinado às situações criadas 

por atos, estes denominados atos-regra, os quais veiculam comandos 

gerais e abstratos passíveis de modificações unilaterais. Gaston Jèze, 

inspirado em Duguit, com ele concorda em reconhecer a natureza de 

ato-condição à parcela do orçamento relativa à despesa pública. Por 

                                                 
91 JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira, Manual de Direito Financeiro e Tributário, p. 68-69 
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outro lado, dele discorda por entender que a parte referente aos tri-

butos também conota fisionomia de ato-condição, alegando que o 

tributo é instituído por lei específica que antecede o orçamento, 

sendo este, apenas, o implemento da condição concernente à sua 

autorização de cobrança anual”. 

As posições de outros autores de renome são apresentadas por FRANCISCO 

CAMPOS 92: 

“George Jellinek aceita os três postulados de Laband: há leis em 

sentido material e leis em sentido formal; o orçamento, apesar de re-

vestir a forma de lei, é um plano de gestão e tem a natureza de ato 

administrativo (G. Jellinek, Gesetz und Verordnung, págs. 277 e 

segs., pág. 284). Afastando-se, porém, de Laband quanto à significa-

ção jurídica do orçamento, Jellinek reconhece que, embora o Go-

verno tenha um direito próprio à administração financeira, o qual não 

lhe é investido pela lei orçamentária, esta constitui, entretanto, uma 

condição ao exercício daquele direito (G. Jellinek, Op. Cit., págs. 

292 e segs.). Otto Mayer (Droit Administratif Allemand, vol. II, § 

26) considera o orçamento como uma simples atestação da necessi-

dade das despesas nele inscritas. Esta atestação, porém, deve revestir 

a forma solene de uma lei. Daí decorrem conseqüências importantes 

do ponto de vista jurídico: a) o Parlamento examina e estima as des-

pesas, segundo critérios de necessidade e de oportunidade e afeta 

àquelas despesas as somas que serão levantadas sob a forma de im-

postos; a necessidade de que se renove anualmente a autorização de 

arrecadar impostos resulta, precisamente, do fato de caber ao Parla-

mento a apreciação quanto ao montante, à necessidade e à oportuni-

dade das despesas. b) a força obrigatória do orçamento repousa sobre 

o consentimento que nele se dá ao Governo para a arrecadação de 

impostos; é lógico que os impostos sejam consentidos para o período 

restrito da vigência da lei orçamentária. O fato de haver impostos 

criados em leis de caráter permanente não impede o funcionamento 

do sistema (Otto Mayer, Droit Administratif Allemand,  vol. II, pág. 
                                                 
92 CAMPOS, Francisco. Parecer. In: Revista de Direito Administrativo, vol. 71, jan/mar, 1963, p.325-340. 
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183). De acordo com Otto Mayer, o orçamento constitui, portanto, 

uma condição necessária para que o Governo possa efetuar despesas 

e arrecadar impostos”. 

Entre os autores brasileiros, veja-se o registro de RICARDO LOBO TORRES 93 de 

que “o problema da natureza do orçamento continua relevante, eis que dele dependem 

outras questões: a da obrigatoriedade de o Executivo realizar as despesas previstas; a da 

criação de direitos subjetivos para terceiros; a da revogação das leis financeiras materiais”. 

Para ele, a teoria “que melhor se adapta” ao direito constitucional brasileiro é a de que o 

“orçamento é lei formal, que apenas prevê as receitas públicas e autoriza os gastos, sem 

criar direitos subjetivos e sem modificar as leis tributárias e financeiras”. 

Há ainda quem sustente, como o faz EDUARDO JARDIM 94 que o orçamento é 

“uma lei em todos os sentidos”. 

“Em verdade, a qualificação de algo como lei não decorre da 

materialidade contida no ato praticado pelo órgão nem está atrelada 

ao órgão editor do referido ato. A bem pensar, o que identifica o 

orçamento ou qualquer outra realidade jurídica com a condição de lei 

é o regime jurídico, e este, no preciso dizer de Renato Alessi, 

consiste na produção de atos jurídicos primários, vale dizer, tudo 

aquilo que inovar a ordem jurídica em primeira mão lei será, 

independentemente do seu conteúdo ou do seu editor”. 

Para RÉGIS FERNANDES DE OLIVEIRA e ESTEVÃO HORVATH 95 

“basta a afirmação de que se cuida de lei em sentido formal, que 

estabelece a previsão de receitas e despesas, consolidando posição 

ideológica governamental, que lhe imprime caráter programático. Ao 

lado de ser lei, é o orçamento um plano de governo, mas que deve 

possuir previsões efetivas de ingressos públicos e previsões reais de 

despesas, equilibradas com aqueles”. 

Para ALIOMAR BALEEIRO 96, o orçamento é ato-condição. Diz ele: 

                                                 
93 TORRES, Ricardo Lobo. Constituição e orçamento. p. 76.  
 
94 JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Manual de Direito Financeiro e Tributário, p. 69-70 
 
95 OLIVEIRA, Régis Fernandes de, e HORVATH, Estevão. Manual de Direito Financeiro, p. 104. 
 
96 O uso da crase na frase de Baleeiro parece ser indevido. Lendo-a como consta em sua obra, com a crase, 
tem-se o estranho resultado de que o ilustre autor além de admitir que as despesas podem existir antes de suas 
causas jurídicas, ainda cita como exemplo as dívidas de onde essas despesas promanam. Nessa linha de 
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“As receitas tributárias são estabelecidas em leis e tornam-se efetivas 

pelos atos jurídicos dos funcionários fiscais, que operam os 

lançamentos e demais formalidades regulares. O orçamento autoriza 

esses atos e torna a lei eficaz a cada ano. Funciona, pois, como ato-

condição nessa parte. Quanto às despesas, ou preexistem às (sic) 

suas causas jurídicas, como p. ex., as dívidas de onde promanam, ou 

o orçamento, autorizando-as, isenta de responsabilidade os 

funcionários que as realizam. Ou é ato-condição neste último caso ou 

não têm (sic) conteúdo jurídico”. 

Em face de tantos enfoques diferentes, o único ponto que não comporta discussão é 

a natureza de lei formal do orçamento, em razão do tratamento constitucional da matéria. 

Diz o artigo 165 do Texto Magno que “leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão 

o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais”. Aliás, dito de outra 

maneira, ao se estudar a natureza jurídica do orçamento, ao menos sob a Constituição de 

1988, o que se estuda em realidade é a natureza jurídica material do orçamento. 

Importa, neste passo, registrar que, seja qual for essa natureza, o orçamento, por 

adentrar o mundo jurídico pelo veículo lei, produz nele os mesmos efeitos produzidos pela 

introdução de outras leis. O exame desses efeitos será desenvolvido logo diante, quando se 

tratará da validade, da vigência e da eficácia das normas jurídicas. Antes, porém, traçar-se-

á um panorama geral sobre a realização de classificações, seu método e sua utilidade. A 

partir dessas considerações, fixar-se-á a espécie de classificação que será adotada, justifi-

cando-a. E passar-se-á, então, à análise propriamente dita. 

Para se realizar a classificação de quaisquer objetos postos sob análise, devem ser 

tomados em consideração, inicialmente, os atributos que lhe sejam característicos, selecio-

nando-os segundo valores que se lhes são atribuídos. O estudo desses elementos evidenci-

ará semelhanças e diferenças entre um dado objeto e outros que lhe sejam correlatos, o que 

                                                                                                                                                    
raciocínio, se as despesas (e as dívidas) existem antes de suas causas jurídicas, suas causas terão sido de outra 
natureza, que não a jurídica, o que equivale a aceitar que o Poder Público poderia assumir dívidas sem estar 
legalmente autorizado a isso. Mais lógico fica o raciocínio se for feita a leitura sem a crase. Ter-se-á como 
resultado a afirmação de que as causas jurídicas das despesas preexistem a elas, ficando mais claro o exemplo 
mencionado, pois as dívidas públicas seriam causas jurídicas das despesas, ou da previsão orçamentária das 
despesas. Seguindo este raciocínio, a posição de Baleeiro pode ser compreendida no sentido de que a 
previsão orçamentária de despesas presta-se a duas funções, que são a alocação de recursos para o 
atendimento de dívidas já contraídas, e a autorização para realização de novas despesas. E, assim, fica claro o 
conteúdo da frase lavrada pelo autor, segundo a qual “ou é ato-condição neste último caso ou não tem 
conteúdo jurídico”. De fato, a previsão orçamentária de despesas que não se caracterizem como 
compromissos já assumidos, é ato-condição para que elas sejam realizadas. BALEEIRO, Aliomar. Uma 

introdução à Ciência das Finanças, p. 441. 
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possibilitará que sejam aglomerados ou separados, conforme se busque homogeneidade ou 

heterogeneidade. Criada a classe, pela reunião de objetos com características semelhantes, 

outros a ela poderão ser agregados, se, tomando-se em consideração os elementos que lhes 

são próprios, constate-se a existência de identidade com aqueles que são comuns aos de-

mais integrantes do grupo. 

Classificar objetos em categorias é uma das atividades mais primitivas e mais co-

muns do homem. Juntá-los pelo que têm em comum ou separá-los pelo que têm de dife-

rente é atividade que o homem começa a realizar antes de andar e de falar, e continua a fa-

zer por toda sua vida. Na área científica, a finalidade de se traçar um perfil classificatório é 

possibilitar uma investigação mais profunda acerca do objeto classificado, seja para melhor 

compreendê-lo, seja para, a partir dessa compreensão, dispensar-lhe um tratamento ade-

quado, isento de elementos que a ele não sejam apropriados. 

Eleger adequadamente o elemento caracterizador a ser considerado é tarefa de suma 

importância, pois que dele decorrerá a classificação do objeto e esta será, ou não, útil, se-

gundo seja ele próprio ou impróprio. Fator essencial para a escolha do elemento a ser utili-

zado é sua objetividade, pois a possibilidade da aferição objetiva tanto de sua existência, 

quanto de sua importância, reduz o risco, oferecido pela subjetividade, de gerar classifica-

ções mais ou menos dissociadas da realidade. 

Para efetuar um exame adequado aos objetivos deste trabalho, impõe-se a adoção 

de uma perspectiva pragmática, posto que se faz necessário compreender a natureza do or-

çamento em face da realidade jurídica que o conforma. Mesmo porque essa compreensão 

não é um fim em si, mas é a base a partir da qual se procurará entender as reais dimensões 

do evento jurídico que é o tema do estudo. 

Assim, primeiramente serão definidos os elementos caracterizadores do orçamento 

que serão tomados em consideração, para então, com base nesses elementos, situá-lo no 

universo jurídico adrede determinado. 

O fato de existirem diversas propostas de classificação para o orçamento tem a 

sustentá-lo uma série de fatores. Deve-se em parte à diversidade de épocas e de Países em 

que essas teorias foram construídas, assim como à diversidade de correntes de pensamento 

a que se filiam seus autores, além de não haver unidade quanto aos critérios utilizados para 

sua formulação e de serem diversas as realidades jurídicas nas quais se procura situá-lo. 

Registre-se, a título de ilustração, as circunstâncias em que o jurista alemão Paul 

Laband desenvolveu sua teoria de que, embora lei formal, o orçamento apresenta um con-

teúdo que nada tem de legislação. Era o momento da unificação de diversos Estados ger-
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mânicos naquele que viria a ser o Segundo Reich, resultado que foi obtido após vitórias 

militares conta a Áustria e a França, num processo que foi comandado pelo Primeiro Mi-

nistro Otto Von Bismark. Para obter os fundos necessários às operações de guerra, o Impe-

rador Guilherme I propôs ao Parlamento um aumento dos gastos militares. 

Conforme relato de PETER CALDWELL 97, a Constituição da Prússia de 1850 

determinava em seu artigo 62 que a função legislativa seria exercida conjuntamente pelo 

Monarca e pela Assembléia. E o artigo 99 estabelecia que o orçamento fosse veiculado por 

lei, resultando que este somente seria válido se aprovado por ambos. No entanto, o Parla-

mento se recusou a aprovar os recursos para a guerra, o que levou Bismarck a empreender 

as ações militares com base em um orçamento editado apenas pela Coroa. Essa situação se 

repetiu por vários anos a partir de 1861, criando um permanente clima de tensão, que so-

mente foi amenizado com as vitórias obtidas por Bismarck. Em 1870, às vésperas da pro-

clamação do Império Alemão, que se daria oficialmente em 18 de janeiro de 1871, Paul 

Laband publica um estudo sobre o conflito, no qual oferece uma interpretação da Consti-

tuição que se apresenta como racional e científica, mas que dava respaldo ao status quo. 

Sua análise do regramento orçamentário no direito constitucional prussiano oferece uma 

solução que expressa a lógica interna não apenas do sistema constitucional prussiano, mas 

também da nova Constituição Imperial. Visava, segundo CANOTILHO 98, afastar a in-

terferência do Parlamento, caracterizando o orçamento como matéria de competência ex-

clusiva do Executivo. 

O objetivo desta análise não é avaliar as diversas classificações doutrinárias, quer 

quanto à sua correção, quer quanto à sua qualidade. Não pode, no entanto, deixar de apre-

ciar sua utilidade, levando-se em consideração o universo jurídico tomado como ambiente 

para o desenvolvimento deste estudo. 

Conforme estabelecido já na introdução, a pretensão deste trabalho é estudar o mo-

delo positivado no Texto Fundamental. E, sendo o orçamento um fenômeno jurídico de 

nível constitucional, a formatação que lhe deu a Carta de 1988 será o panorama no qual se 

procurará situar a sua natureza jurídica. 

                                                 
97 CALDWELL, Peter. Popular sovereignty and the crisis of German Constitutional Law. Durham: Duke 
University Press 1997, p. 19-22. 
 
98 CANOTILHO, J. J. Gomes. A Lei do Orçamento na Teoria da Lei. Separata do número especial do 

Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra: Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor José Joaquim 
Teixeira Ribeiro. Coimbra, 1979, p. 12-13. 
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Delimitado o campo de investigação, importa eleger os elementos do objeto inves-

tigado que possam ser considerados importantes para o prosseguimento da análise. 

Considere-se, de início, que a Constituição Federal, em relação ao orçamento, as-

sim como contém disposições de observância obrigatória, apresenta outras de caráter proi-

bitivo. As imposições e as proibições, embora nem todas venham expressamente instituí-

das, somente se revelando pela conexão entre diversos dispositivos, são fatores fundamen-

tais para se traçar o perfil do objeto estudado. 

A característica mais marcante do orçamento é tratar concomitantemente dois fe-

nômenos de natureza jurídica e financeira, a receita e a despesa, que são essenciais à vida 

do Estado. Dois fenômenos que, apesar de estarem submetidos a regimes jurídicos distin-

tos, no orçamento não apenas são tratados em conjunto, mas se vinculam inexoravelmente. 

Como o orçamento recolhe essas duas realidades distintas e as transforma em componentes 

de um novo conjunto, importa primeiramente compreender a natureza jurídica desses fe-

nômenos isoladamente, e, depois, estabelecer a repercussão que sua vinculação a esse novo 

conjunto possa causar na natureza jurídica de cada um. Fixada essa repercussão, estarão 

fixados importantes aspectos da natureza jurídica do orçamento. 

A caracterização da despesa pública não oferece dificuldades, sendo considerada 

por diversos autores, com poucas e irrelevantes variações, como todo e qualquer dispêndio 

de dinheiro público, devidamente autorizado, com o fim de acudir a uma necessidade cujo 

atendimento se encontra no âmbito da competência do ente que o realiza. Com relação à 

caracterização da receita, porém, a doutrina diverge 99. Para o que importa neste estudo, 

                                                 
99 Para ALIOMAR BALEEIRO (Uma introdução à Ciência das Finanças, p. 116), receita pública é “a 
entrada que, integrando-se no patrimônio público sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no 
passivo, vem acrescer o seu vulto, como elemento novo e positivo”.  Segundo EDUARDO JARDIM (Manual 

de Direito Financeiro e Tributário, p. 56), o conceito de receita pode ser deduzido logicamente da análise do 
art. 11, §§ 1o a 4o da Lei 4.320/64. Para ele, “embora não haja uma definição legal expressa acerca da receita 
pública, as entrevozes da legislação mencionada reconhecem como tal ‘o ingresso de recursos financeiros aos 
cofres públicos, a qualquer título seja, independentemente de acrescer o ativo do patrimônio público’”. 
REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA e ESTEVÃO HORVATH ( Manual de Direito Financeiro, p. 36-38) 
estabelecem diferença entre receita, que consideram as entradas definitivas, e o que denominam ingresso, que 
consideram as entradas provisórias, aquelas que “destinam-se a ser devolvidas”. Colocam como definitivas 
“as que advêm do poder constritivo do Estado sobre o particular, sejam independentes de qualquer atuação 
(imposto), sejam dependentes dela (taxa), sejam em decorrência da realização de obras públicas (contribuição 
de melhoria)”, fazendo menção também aos preços públicos, às multas e às contribuições previstas no art. 
149 da Constituição Federal e que são: (a) contribuições sociais; (b) de intervenção no domínio econômico; 
(c) para o custeio de regime previdenciário próprio, instituídas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios; (d) para o custeio do serviço de iluminação pública, instituídas pelos Municípios e pelo Distrito 
Federal. Enumeram como provisórias as entradas provenientes de: (a) de depósitos exigidos em licitação, 
como garantia do contrato, modalidade que pode se tornar definitiva, ganhando a condição de receita, no caso 
do inadimplemento do contrato; (b) fianças; (c) empréstimos públicos; (d) depósitos, como, por exemplo, o 
que se realiza para evitar a correção monetária do débito e que, solucionada a pendência, se for vencedor o 
contribuinte, é devolvido; (e) empréstimo compulsório. Várias são as classificações a que se pode submeter a 
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será considerado sob o signo “receita” todo e qualquer ingresso de dinheiro nos cofres 

públicos proveniente de atividade estatal autorizada por lei. 

Se no Estado de Direito toda atuação do Poder Público está sujeita ao princípio da 

legalidade, dependendo, pois, de prévia autorização legal, com mais razão depende dessa 

autorização a atividade financeira. Esta representa, por um lado, a geração da receita, não 

apenas pelo desenvolvimento de atividades econômicas, mas também, em grande medida, 

pela subtração compulsória de recursos financeiros dos particulares. E, por outro, repre-

senta a destinação da totalidade dos recursos financeiros arrecadados. 

Assim, considerando estarem receita e despesa sujeitas a prévia autorização legal, 

importa analisar os efeitos gerados pelo advento da lei orçamentária sobre a legislação re-

lativa a cada um desses fenômenos e sobre as atividades de arrecadação de recursos e de 

realização de despesas. 

Considere-se, primeiramente, no âmbito da receita, a hipótese de não existência, no 

momento da elaboração da lei orçamentária, de lei criadora de determinada fonte de recur-

sos. A questão que se coloca é se o orçamento poderia fazer as vezes dessa norma, criando 

a receita e prevendo sua arrecadação. E a resposta é negativa, já que há uma limitação ma-

terial expressa quanto ao conteúdo da lei orçamentária, constante do § 8o do artigo 165 da 

Constituição Federal, que proíbe ao legislador fazer constar da lei orçamentária “disposi-

tivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa”. A única exceção é a autorização 

para abertura de créditos suplementares e à contratação de operações de crédito. 

Por outro lado, a elaboração do orçamento não impede que seja criada nova receita, 

mesmo depois de estar a lei concluída, como não impede que esta seja cobrada no exercí-

cio a que se refere a lei orçamentária. 

A Constituição Federal dedicou uma série de dispositivos, agrupando-os sob o 

título de “Limitações do poder de tributar”, para criar barreiras à competência genérica que 

outorgou ao Estado para criação e cobrança de tributos. Entre tais barreiras encontram-se a 

exigência de que o tributo seja instituído por lei e a proibição de que sua cobrança se faça 

                                                                                                                                                    
receita (ordinárias, extraordinárias, originárias, derivadas, correntes, de capital, tributárias, patrimoniais, 
industriais, transferências), dependendo do critério que se utilize. Conforme DEJALMA DE CAMPOS, “a 
mais importante das classificações e a mais aceita pelos doutrinadores é a classificação alemã” (Direito 

Financeiro e Orçamentário, 2a ed. Editora Atlas, São Paulo: 2001, p. 54), que divide a receita pública em 
originária e derivada. Receita originária são os rendimentos provenientes dos recursos patrimoniais, 
industriais e de outra natureza, que não tenham caráter tributário. Receita derivada são os rendimentos 
provenientes de tributos, que tem como sujeitos passivos os contribuintes de diversos setores da economia 
privada. As receitas originárias por decorrerem da exploração da atividade empresarial pelo Estado, não 
oneram os contribuintes, ao contrário das receitas derivadas, que decorrem do poder estatal de constranger o 
particular ao pagamento dos valores que ele, Estado, determina. 
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no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu (art. 150, I 

e III, b). Mas, de tais dispositivos não se pode extrair uma relação entre a cobrança de tri-

butos e a lei orçamentária, a menos que fosse possível considerar fosse ela a lei instituidora 

do tributo. Mas, isso, como já foi visto, não é possível. 

Há também a exigência de que as alterações na legislação tributária tenham sido 

previstas na LDO (art. 165, § 2º), o que refletirá indiretamente no orçamento, pois este de-

verá prever a realização da nova receita. Se não o fizer, porém, isso não impedirá a co-

brança do tributo. Tendo sido regularmente prevista a alteração da legislação tributária e 

tendo sido regularmente criada a lei que instituiu a receita, a omissão LOA se caracterizará 

como irregularidade formal e não como fator impeditivo da realização da receita. 

Como não há, então, nenhum impedimento que se refira expressamente à lei orça-

mentária, conclui-se que sua produção não gera efeitos com relação a uma receita que não 

tenha sido criada antes dela. 

Tome-se, agora, uma segunda situação, de existência, no momento da elaboração 

do orçamento, de normas em vigor que disponham sobre o regramento de determinadas 

receitas. A relação dessas normas com o orçamento, que, como já frisado, adentra o campo 

jurídico pelo veículo lei, passará forçosamente pela análise da validade, da vigência e da 

eficácia de tais normas. 

A delimitação desses conceitos, porém, não encontra padronização doutrinária. “Na 

seara da teoria geral do direito”, anota MARIA HELENA DINIZ 100, “discute-se o pro-

blema da delimitação conceitual de ‘validade’, ‘vigência’, ‘eficácia’ e ‘fundamento’, que, 

por serem conceitos interligados, geram grande confusão terminológica”. 101 

Diante da impossibilidade da utilização de um conceito sobre cujo conteúdo não 

haja divergências, impõe-se a escolha daquela posição doutrinária que transmita de ma-

                                                 
100 DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução ao código civil interpretada, 9a ed. Editora Saraiva, São Paulo: 
2002, p. 48. 
 
101 De fato, não há consenso entre os mais renomados autores sobre o conteúdo e a extensão daqueles concei-
tos, como pode ser constatado consultando-se, entre outros: REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito, 
29a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003, p. 105 e s.; FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao 

estudo do direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1994, p. 196; SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas 

constitucionais. 6a ed., 2a tiragem, São Paulo: Malheiros, 2003, p.52, 55 e 60; KELSEN, Hans. Teoria pura 

do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 11; LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito; 

tradução de José Lamego. 3ª ed., Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 119; BOBBIO, Nor-
berto. Teoria do ordenamento jurídico.  9a ed.,  tradução de Maria Celeste C. J. Santos. Brasília: Editora Uni-
versidade de Brasília, 1997, p. 87 e s. 
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neira mais clara o raciocínio que conduz o desenvolvimento do trabalho. Adotam-se, pois, 

os ensinamentos do professor Paulo de Barros Carvalho 102 

Validade, diz ele, não é um atributo que qualifica a norma, mas o vínculo que se 

estabelece entre a proposição normativa e o sistema do direito posto, de forma que uma 

norma tem validade até que outra norma a retire do mundo jurídico. Bem por isso, lembra, 

quando a Constituição Federal (art. 52, X) manda que uma norma que haja sido declarada 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal tenha sua eficácia suspensa por resolução 

do Senado, determina que ela permaneça válida, à espera que outra norma venha retirá-la 

do mundo jurídico. 

Vigência, prossegue, “é propriedade das regras jurídicas que estão prontas para 

propagar efeitos, tão logo aconteçam, no mundo fático, os eventos que elas descrevem”. 

Viger, pois, “é ter força para disciplinar, para reger, cumprindo a norma seus objetivos fi-

nais”. Assim, observa, há normas que, por existirem, são válidas, mas não dispõem dessa 

aptidão, pois, ainda que ocorram os fatos nela previstos, “não se desencadeiam as conse-

qüências estipuladas no mandamento. Dizemos que tais regras não têm vigor, seja porque 

já o perderam, seja porque ainda não o adquiriram”. 

Quanto à eficácia, esta se divide em jurídica, social e técnica. Eficácia jurídica é a 

propriedade de que está investido o fato jurídico de provocar a irradiação dos efeitos que 

lhe são próprios, não sendo, portanto, atributo da norma, mas, sim, do fato que na norma 

está previsto. A eficácia social diz respeito aos “padrões de acatamento com que a comu-

nidade responde aos mandamentos de uma ordem jurídica”. 

A eficácia técnica, que interessa mais diretamente ao trabalho, é a condição que 

ostenta a regra de direito de descrever acontecimentos que, uma vez ocorridos, tenham o 

condão de irradiar efeitos jurídicos. “Diremos ausente a eficácia técnica de u’a norma (ine-

ficácia técnico-sintática) quando o preceito normativo não puder juridicizar o evento, ini-

bindo-se o desencadeamento de seus efeitos. Isto pode se dar (a) pela falta de outras regras 

superiores consoante sua escala hierárquica ou (b) na hipótese de existir no ordenamento 

outra norma inibidora de sua incidência”. 

Trazendo as lições para a análise em curso, tem-se que se as normas preexistentes 

ao orçamento gozarem de eficácia técnica, isto é, se não existirem os óbices apontados, 

poderão ser aplicadas integralmente, independentemente do advento da lei orçamentária.  

                                                 
102 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário, 15a ed. rev. atual., Editora Saraiva, São Paulo: 
2003, p. 80/83. 
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Questão decorrente com relação aos óbices à aplicabilidade da norma é saber em 

qual norma poderiam eles vir expressos. Não poderiam constar de norma da mesma natu-

reza que aquela sobre a qual produzirá efeitos, pois, uma vez que ambas se equivalem, o 

não cumprimento da lei anterior pela posterior implicaria na revogação da primeira. 

Para que isso não ocorra deveriam tais óbices constar de norma que ocupasse pata-

mar superior àquela que pretende colocar sob seu comando, funcionando, pois, como li-

mite material ao legislador, que, ao editar essa norma inferior, não poderia ignorar as res-

trições a ela impostas. Ou deveriam vir expressos na própria norma, que condicionaria sua 

aplicabilidade à edição de outro diploma. Presente uma ou outra circunstância, poderia a 

lei orçamentária ser classificada como ato-condição. 

Assim, no caso do orçamento, pode-se afirmar que as leis que disponham sobre a 

receita, vigentes à época da elaboração da lei orçamentária, só teriam sua aplicabilidade 

condicionada pelo advento desta se elas próprias assim dispusessem, ou se existisse norma 

de categoria superior à delas fixando tal obrigação. Considerando-se que as normas que 

criam receitas integram a categoria de leis ordinárias, somente a própria Constituição pode-

ria vincular a aplicabilidade de tais normas à lei orçamentária. Como, porém, não há previ-

são dessa vinculação na Constituição, não é possível atribuir-se à lei orçamentária o caráter 

genérico de ato-condição. E se uma norma condicionar sua aplicabilidade à existência de 

previsão na lei orçamentária, esta passará ao status de ato-condição somente em relação 

àquela norma, o que não autoriza que se a coloque nessa categoria em relação a todas. 

Conclui-se, portanto, que a lei orçamentária, com relação à arrecadação das receitas 

fixadas na legislação ordinária, apenas excepcionalmente pode ser caracterizada como ato-

condição, tendo, pois, seu alcance limitado a casos isolados. Em conseqüência, pode-se 

afirmar que a inexistência do orçamento não interfere, senão excepcionalmente, na ativi-

dade arrecadadora do Estado. 

Quanto às despesas, independentemente da existência de legislação específica, 

parte delas pode ser realizada somente se houver previsão no orçamento, enquanto outra 

parte não é condicionada pela lei orçamentária, mas, antes, a condiciona. 

Considere-se, primeiramente, uma situação em que, por conta de determinada lei, o 

Poder Público assumiu compromissos financeiros e, para honrá-los no exercício seguinte, o 

Executivo faz constar dotações específicas no projeto da lei orçamentária. Porém, subme-

tido ao Legislativo, este, no exercício de sua competência, subtrai tais valores e os destina 

para o atendimento de outras finalidades. Diante de tal circunstância, o Executivo não po-

derá dar cumprimento ao que havia sido estabelecido, nem mesmo se houver contratos ce-
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lebrados com terceiros, aos quais restará recorrer ao Judiciário buscando o ressarcimento 

de eventuais prejuízos. 

Com relação à norma que autorizou tal despesa, o orçamento será ato-condição, 

pois que a norma primeira não gozará de eficácia técnica, ficando na dependência da exis-

tência de autorização expressa na lei orçamentária, por haver no sistema normativo dispo-

sições que impedem sua aplicação plena. Além do princípio da legalidade (art. 5o, II), ao 

qual a Administração Pública está submetida (art. 37, caput), há ainda as proibições cons-

tantes do artigo 167, I e II, com relação ao início de programas ou projetos não incluídos 

na lei orçamentária anual, e à realização de despesas ou à assunção de obrigações diretas 

que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 

E, considerando-se que as normas que emprestam ao orçamento a característica de 

ato-condição estão inscritas na Constituição, todas as outras leis que autorizam a realização 

de despesas, ainda que sejam válidas e gozem de vigência, padecem de eficácia técnica. Só 

podem, por isso, produzir efeitos com o advento da lei orçamentária e desde que esta con-

temple as despesas por elas autorizadas. 

Despesas há, porém, que não apenas não estão condicionadas à lei orçamentária, 

como ainda condicionam sua elaboração. São aquelas que, por força de norma de hierar-

quia superior à da lei orçamentária, estabelecem a obrigatoriedade de que nela constem 

dotações para a cobertura de determinadas despesas. 

Nesse grupo estão, por exemplo, os precatórios, que, por determinação constante do 

§ 5o, do artigo 100, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitu-

cional nº 62, de 2009, devem ser incluídos no orçamento.  

Também de inclusão obrigatória, por força da Lei Complementar 101, são: o resul-

tado deficitário apurado em balanço anual do Banco Central, valor que constituirá obriga-

ção do Tesouro para com o Banco (art. 7º § 1º); a reserva de contingência para o atendi-

mento de passivos contingentes de e riscos e eventos fiscais imprevistos (art. 5o III, b); as 

despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual (art. 5º, § 1º); as despesas do 

Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, in-

clusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos (art. 5º, § 

6º); as despesas obrigatórias de caráter continuado, assim caracterizadas 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 (art. 17). 

E há ainda uma espécie de despesa a respeito da qual Constituição determina que as 

dotações não apenas são obrigatórias, como o são em valores mínimos. É o caso da manu-
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tenção do ensino fundamental e da educação infantil (art. 212) e a imposição de que a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem aplicar um percentual mínimo 

de suas receitas em ações e serviços públicos de saúde (art. 198). 

Além dessas, há outras despesas que, embora a Constituição Federal não o diga ex-

pressamente, são de inclusão obrigatória na lei orçamentária, conclusão a que se chega por 

um raciocínio bastante simples. São as despesas com pessoal e os respectivos encargos, as 

relativas ao serviço da dívida e aquelas referentes às transferências tributárias a que os en-

tes federados estão obrigados por determinação constitucional. A conclusão de que a lei 

orçamentária deve contemplar dotações para o atendimento destas despesas decorre da de-

terminação do artigo 166, § 3o, da Constituição Federal, que não apenas prevê a existência 

de tais dotações, como veda expressamente a aprovação de emendas ao projeto do orça-

mento que reduzam o montante previsto. 

Todas estas despesas, é verdade, estão formalmente na mesma situação de todas as 

outras, dependendo, para serem realizadas, da consignação de dotações orçamentárias. Po-

rém, para se considerar que em relação a elas o orçamento tem o status de ato-condição, 

seria necessário criar-se uma distinção entre o ato-condição que o Órgão Legislativo edita 

se quiser e o ato-condição de existência obrigatória. O primeiro poderia ser chamado de 

ato-condição discricionário e o segundo de ato-condição vinculado. Em relação às despesas 

para cuja cobertura a Constituição manda que sejam consignadas dotações e proíbe que tais 

dotações sejam reduzidas, o orçamento seria ato-condição vinculado. Em relação às demais 

seria ato-condição discricionário. 

Pelo que se examinou até aqui pode-se apresentar, à guisa de conclusão parcial, que 

o orçamento: (1) em relação à receita que não esteja autorizada quando de sua elaboração, 

não produz efeitos, pois não pode autorizar sua criação e não pode prever a respectiva arre-

cadação; (2) em relação à receita decorrente de atividade estatal já autorizada por lei, não 

pode, senão excepcionalmente, ser considerado ato-condição; (3) quanto à despesa, será 

ato-condição discricionário naqueles casos em que pode não conceder os créditos necessá-

rios à sua concretização; (4) quanto a determinadas despesas, previstas em legislação de 

hierarquia superior, é ato-condição vinculado, pois que estas não podem ser realizadas sem 

que haja dotação orçamentária, mas não pode deixar de haver dotação orçamentária para 

atendê-las, não restando ao legislador margem de discricionariedade sobre a concessão dos 

respectivos créditos. 

É neste ponto, ao adentrar o tema da dicotomia vinculação-discricionariedade, que 

a natureza jurídica do orçamento começa a se delinear. 
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Seguindo o raciocínio até aqui desenvolvido, tem-se que o orçamento é instrumento 

de existência obrigatória, pelo menos para possibilitar o atendimento de determinadas des-

pesas. E sendo obrigatório o atendimento daquelas despesas, não é possível admitir que 

elas somente sejam satisfeitas se houver orçamento.  

Não parece possível, portanto, interpretar outros dispositivos constitucionais no 

sentido de se admitir a possibilidade da não elaboração do orçamento, pois, com isso, não 

seriam concedidos os créditos que a Constituição coloca na condição de obrigatórios, o que 

implicaria no seu descumprimento.  

Além desses mandamentos, há ainda outras disposições legais que convergem para 

o mesmo entendimento, evidenciando que o conjunto normativo não admite a possibilidade 

da não existência do orçamento. E não se pode, como diz ADILSON DALLARI 103, “in-

terpretar um dispositivo legal isoladamente, fora de seu contexto, sem levar em considera-

ção o caráter sistemático do sistema normativo (redundância proposital), e sem considerar 

os valores e princípios que informam a ordem jurídica”. 

A Constituição Federal, ao tratar da competência privativa do Presidente da Repú-

blica, lhe dá a atribuição de “enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de 

lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição” 

(art. 84, XXIII). E qualifica como crime de responsabilidade os atos que atentem contra a 

Constituição Federal e especialmente contra a lei orçamentária (art. 85, IV). Sobre esse 

ponto, a Lei 1079, de 10/04/1950, que foi recepcionada pela nova Carta, classifica como 

“crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária” a não apresentação ao Congresso 

Nacional da “proposta do orçamento da República dentro dos primeiros dois meses de cada 

sessão legislativa” (art. 10, 1) 104. Também tipificou essa conduta como crime de responsa-

bilidade dos Governadores, e o Decreto-Lei 201, de 27/02/67, a qualificou como infração 

político-administrativa dos Prefeitos, sujeitando-os à cassação do mandato (art. 4, V) 105. 

Com o advento da Constituição de 1988, as infrações político-administrativas pas-

saram a ser reguladas pelas Leis Orgânicas Municipais. Estas, por determinação da própria 

                                                 
103 DALLARI, Adilson Abreu. Constituição e orçamento, p. 15. 
 
104 Art. 10. São crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária: 1 - Não apresentar ao Congresso Na-
cional a proposta do orçamento da República dentro dos primeiros dois meses de cada sessão legislativa; 
 
105 Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câ-
mara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato: V - Deixar de apresentar à Câmara, no de-
vido tempo, e em forma regular, a proposta orçamentária; 
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Constituição 106 deveriam ser elaboradas no prazo de seis meses, contados da data da pro-

mulgação da nova Carta. 

Diante da novidade, do prazo exíguo e do natural despreparo para a missão, as Câ-

maras Municipais tomaram por base, quando não transcreveram literalmente, o Decreto-

Lei 201, mantendo a ofensa à lei orçamentária como infração que enseja a cassação do 

mandato dos Prefeitos. Veja-se, a título de ilustração, que tal previsão consta das Leis Or-

gânicas de algumas das principais capitais brasileiras, como São Paulo (art. 73, IV, “e”), 

Rio de Janeiro (art. 114, VII), Porto Alegre (art. 96, V) e Belo Horizonte (art. 110, V). 107 

Além disso, a legislação brasileira não se ocupa apenas de punir aqueles que 

atentem contra sua existência do orçamento, já que isso não resolveria o grave dano que 

sua ausência causaria à Administração. Para evitar o problema, o artigo 32 da Lei 4.320, de 

17/03/64, determina que: “Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas 

Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, o Poder Legislativo considerará 

como proposta a Lei de Orçamento vigente”. 

Sendo inevitável a apresentação da proposta do orçamento e sendo compulsória a 

inclusão de determinadas dotações, resta compatibilizar a obrigatoriedade de sua existência 

com a possibilidade – se é que ela existe - da sua rejeição pelo Legislativo, procurando 

entender as conseqüências dessa rejeição. 

Na doutrina, assim como há quem defenda a impossibilidade da rejeição total, há 

quem sustente posição diametralmente oposta. Argumentos existem tanto num sentido 

quanto no outro. Em defesa da impossibilidade da rejeição, ADILSON DALLARI 108 

sustenta que o poder do Legislativo de emendar o orçamento é limitado e que a rejeição 

                                                 
106 Diz o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: “Art. 11. Cada Assembléia Legislativa, com 
poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da 
Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Parágrafo único. Promulgada a Constituição do Estado, 
caberá à Câmara Municipal, no prazo de seis meses, votar a Lei Orgânica respectiva, em dois turnos de dis-
cussão e votação, respeitado o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual”. 
 
107 São Paulo: “Art. 73 - O Prefeito perderá o mandato, por cassação, nos termos do inciso II e dos parágra-
fos do artigo anterior, quando: (...) IV - atentar contra: (...) e) a lei orçamentária”; Rio de Janeiro: “Art. 114 - 
São infrações político-administrativas do Prefeito aquelas definidas em lei federal e também: (...) VII - deixar 
de enviar à Câmara Municipal, no prazo devido, os projetos de lei relativos ao plano plurianual de investi-
mentos, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual”; Porto Alegre: “Art. 96 – São crimes de responsa-
bilidade os atos do Prefeito que atentem contra a Lei Orgânica, as Constituições Federal e Estadual, e especi-
almente contra: (...) V – a lei orçamentária”; Belo Horizonte: “Art. 110 - São infrações político-administrati-
vas do Prefeito, sujeitas ao julgamento pela Câmara, além de outras previstas nesta Lei Orgânica: (...) V - 
deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo e em forma regular, a proposta orçamentária”. 
 
108 DALLARI, Adilson Abreu. Lei orçamentária - processo legislativo - peculiaridades e decorrências. In: 
Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: RT, ano 5, n° 19, p. 57, abr/jun 1997. 
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caracterizaria “a forma mais radical de emendar, suprimindo totalmente a regra inicial-

mente proposta”. O mesmo raciocínio, diz o autor, deve ser aplicado em relação ao veto to-

tal, medida que “suprime dotações insuprimíveis”. 

Defendendo a possibilidade da rejeição, ALEXANDRE DE MORAES 109 argu-

menta que não se pode tolher a autonomia do Legislativo, representada pela possibilidade 

de aprovar ou rejeitar, a menos que haja limitação constitucional expressa. Como, em rela-

ção ao orçamento, segundo o entendimento do autor, essa limitação não existe, pode o or-

çamento ser rejeitado. Situação diferente, diz ele, ocorre com a LDO, pois que há previsão 

expressa de que a sessão legislativa não será interrompida sem a sua aprovação. 

O mesmo raciocínio é apresentado por JOSÉ AFONSO DA SILVA 110, para quem 

“essa possibilidade restitui ao Poder Legislativo uma de suas prerrogativas mais importan-

tes, qual seja a de apreciar, discutir, votar, aprovar ou rejeitar qualquer tipo de projeto de 

lei”. Quanto à LDO, o autor, referindo-se ao prazo para sua votação, diz que 111 “caso isso 

não ocorra a sessão legislativa fica automaticamente prorrogada até que o Congresso con-

clua a sua elaboração, porque é necessário que ela preceda a elaboração orçamentária, pois 

é ela que dará as metas e prioridades que hão de constar do orçamento anual”. 

Esse entendimento, da preeminência do Legislativo em relação ao orçamento, cria 

uma situação de aparente confronto entre disposições constitucionais. De um lado, há um 

grupo de regras que apontam para a obrigatoriedade da existência do orçamento, e, de ou-

tro, um único dispositivo, que aponta para a liberdade absoluta que teria o Parlamento para 

decidir sobre essa existência. 

Como se verá, são comandos que aparentemente se excluem. Admitir a possibili-

dade da rejeição total do orçamento equivale a fazer letra morta todas as disposições cons-

titucionais que tratam da obrigatoriedade da concessão de determinados créditos. Por outro 

lado, parece incompatível com a formatação tradicional do Poder Legislativo e com a 

noção de sua atribuição de legislar admitir não lhe é dado rejeitar um projeto de lei. 

No entanto, a possibilidade de não ter o Legislativo o direito de rejeitar um projeto 

de lei é admitida expressamente por JOSÉ AFONSO DA SILVA e por ALEXANDRE DE 

MORAES, ao se referirem à edição compulsória da LDO. Essa possibilidade realmente 
                                                 
109 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, 2a ed. São 
Paulo: Editora Atlas, 2003, p. 1818 
 
110 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. p. 725 

  
111 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição, p. 689. 
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existe e, acrescente-se, não existe apenas com relação à LDO, mas também quanto às de-

mais normas integrantes do sistema de planejamento orçamentário, o PPA e a LOA, em-

bora os dois autores não o admitam. 

Para falarem da obrigatoriedade da Lei de Diretrizes Orçamentárias, referem-se à 

norma constante do § 2o do artigo 57, da Constituição Federal, segundo a qual, “a sessão 

legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamen-

tárias”. E para sustentarem a possibilidade da rejeição total do orçamento reportam-se ao 

disposto no § 8o do artigo 166 da Carta Magna, dispositivo que reclama análise cuidadosa e 

do qual se tratará a breve trecho. 

Quanto à Lei de Diretrizes, a obrigatoriedade de sua existência é patente, mas não é 

aquele dispositivo que a estabelece. Na verdade, em termos de aplicabilidade, a regra do § 

2o do artigo 57 é precedida por outras duas. São elas, como adiante se verá, que lhe dão 

vida e que formam com ele um conjunto normativo harmônico. Em primeiro lugar, vem o 

comando inscrito no artigo 165 e, depois, a determinação constante do § 2o do artigo 35 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Como é desses dispositivos que decorre 

a obrigatoriedade da edição da LDO e como ambos dão às três leis orçamentárias o mesmo 

tratamento, só se pode concluir que todas são obrigatórias. 

Eis os textos mencionados: 

“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I - o plano plurianual; 

II - as diretrizes orçamentárias; 

III - os orçamentos anuais”. 

“Art. 35 (...). § 2º - Até a entrada em vigor da lei complementar a 

que se refere o artigo 165, § 9º, I e II, serão obedecidas as seguintes 

normas: I - o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do 

primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subseqüente, 

será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do pri-

meiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerra-

mento da sessão legislativa; II - o projeto de lei de diretrizes orça-

mentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do encer-

ramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o en-

cerramento do primeiro período da sessão legislativa; III - o projeto 

de lei orçamentária da União será encaminhado até quatro meses 
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antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para 

sanção até o encerramento da sessão legislativa”. (destaquei) 

Tem-se, pois, com relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a existência de duas 

espécies de normas, que podem ser chamadas de principal e subsidiária, ou de primária e 

secundária, cuja natureza se aproxima, sem com ela se identificar, da construção de HANS 

KELSEN 112. Segundo aquela conhecida formulação, a norma que estipula a sanção deve 

ser chamada de primária, e de secundária a norma que fixa o comportamento desejado. “A 

norma secundária”, diz ele, “estipula a conduta que a ordem jurídica procura ocasionar ao 

estipular a sanção”. 

Diz-se que tais normas se aproximam da tese do mestre vienense, sem com ela se 

identificarem, porque, na situação sob análise, há duas normas da mesma espécie, que 

tornam obrigatório um dado comportamento, e outra que fixa providências para a hipótese 

da não observância, sem que isso represente a cominação de uma sanção, mas apenas 

determine um procedimento. E também porque se adota denominação no sentido oposto 

daquela fórmula. 

Há um comando fundamental, o do artigo 165, que torna obrigatório o envio pelo 

Executivo dos projetos das leis orçamentárias. Dele, em conjunto com outras disposições 

constitucionais, decorre logicamente, embora não expressamente, que o Legislativo deve 

aprová-los e que as leis devem ser promulgadas. Um segundo comando, do Ato das Dispo-

sições Transitórias, torna essa obrigatoriedade mais concreta, ao fixar os prazos para que 

os dois órgãos cumpram os deveres que já lhes foram impostos. E um terceiro, o do § 2o do 

artigo 57, cria uma regra para a hipótese do descumprimento de um dos prazos. 

Embora não haja identificação com a teoria de Kelsen, é a partir dela que MIGUEL 

REALE 113 ministra ensinamentos que se aplicam à situação que se estuda: 

“Entendemos, porém, que essa estrutura lógica corresponde apenas a 

certas categorias de normas jurídicas, como, por exemplo, às 

destinadas a reger os comportamentos sociais, mas não se estende a 

todas as espécies de normas como, por exemplo, às de organização, 

às dirigidas aos órgãos do Estado ou às que fixam atribuições, na 

ordem pública ou privada. Nestas espécies de normas nada é dito de 

                                                 
112 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado, tradução de Luís Carlos Borges, 1a ed., 2a tiragem, 
São Paulo: Martins Fontes, 2000, p.86). 
 
113 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito, p. 93 e 94. 
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forma condicional ou hipotética, mas sim categórica, excluindo 

qualquer condição. Se desejarmos alcançar um conceito geral de 

regra jurídica, é preciso, por conseguinte, abandonar a sua redução a 

um juízo hipotético, para situar o problema segundo outro prisma. A 

concepção formalista do Direito de Kelsen, para quem o Direito é 

norma, e nada mais do que norma, se harmoniza com a compreensão 

da regra jurídica como simples enlace lógico que, de maneira hipoté-

tica, correlaciona, através do verbo dever ser, uma conseqüência C 

ao fato F, mas não vemos como se possa vislumbrar qualquer rela-

ção condicional ou hipotética em normas jurídicas como estas: a) 

"Compete privativamente à União legislar sobre serviço postal" 

(Constituição, art. 22, V); b) "Brasília é a Capital Federal" 

(Constituição, art. 18, § 1.°); c) "Todo homem é capaz de direitos e 

obrigações na vida civil" (Código Civil, art. 2.°); d) "Compete a 

ambos os cônjuges a representação legal da família" (Código Civil, 

art. 233). Poderíamos multiplicar os exemplos de regras jurídicas 

que se limitam a enunciar, de maneira objetiva e obrigatória, algo 

que deve ser feito ou constituído, sem que, nem sequer 

implicitamente, se pense em termos condicionais. Somente por um 

artifício verbal poder-se-á dizer que o citado artigo 18, § 1.°, da 

Carta Magna quer dizer que, se uma cidade for Brasília, deverá ser 

considerada Capital Federal; ou então que, pelo artigo 2.° da Lei 

Civil, se algum ser for homem, deverá ser capaz de direitos e 

obrigações”. (Grifei) 

De fato, no caso das leis de planejamento orçamentário, o que se tem são comandos 

impositivos, que não admitem condições para sua observância. Eles ordenam que aqueles 

projetos sejam encaminhados, e que o sejam naqueles prazos; que sejam devolvidos para 

sanção, e que o sejam naqueles prazos. Aplicando-se a lição de MIGUEL REALE, cabe 

afirmar que somente por um artifício verbal poder-se-á ler o disposto no § 2º do artigo 35 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no sentido de que se houver um or-

çamento, o projeto respectivo deverá ser enviado em tal prazo, e se for devolvido para 

sanção, isso deverá ocorrer até aquele limite temporal. 

Assim, pois, em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Constituição Federal 

estabelece, em suas Disposições Transitórias, uma norma primária ou principal, cujo des-
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cumprimento fará incidir a norma secundária ou subsidiária, inscrita no § 2o do artigo 57, 

proibindo a interrupção da sessão legislativa sem a aprovação daquele projeto. Esta, por-

tanto, é disposição que deve ser lida como norma complementar, criadora de um comando 

que será aplicado se, e somente se, o primeiro comando não for observado. Bem por isso, 

por seu caráter subsidiário, é norma cuja inexistência não desobrigaria o Executivo de re-

meter, e o Legislativo de devolver para sanção, e naqueles prazos, o projeto da Lei de Di-

retrizes Orçamentárias. 

Do mesmo grupo normativo que se extrai a obrigatoriedade da existência da LDO, 

se extrai a imposição quanto às demais normas de planejamento orçamentário, já que a 

Constituição dispensa a todas elas o mesmo tratamento. Além do que, não faz sentido ad-

mitir que a Lei de Diretrizes Orçamentárias tenha natureza obrigatória e que não a tenham 

o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. Sendo a LDO obrigatória e sendo obrigató-

ria a compatibilidade entre seu conteúdo e o conteúdo do PPA, este não poderia não ser 

obrigatório. Quanto à Lei Orçamentária, aplicando-se novamente a lição de MIGUEL 

REALE, somente por um artifício verbal poder-se-ia afirmar que a Constituição obriga a 

fixação das diretrizes para o orçamento caso ele venha a ser elaborado. Seria incompreen-

sível que as diretrizes para sua elaboração fossem obrigatórias, mas a sua elaboração, não. 

Um reparo que se poderia fazer, mas que não afeta a validade do raciocínio desen-

volvido, é em relação à organização desse conjunto de regras. A rigor, a determinação do § 

2o do artigo 57, que veda a interrupção da sessão legislativa sem a aprovação da LDO, não 

deveria estar situada entre as disposições constitucionais permanentes e nem no tópico que 

trata das reuniões do Congresso. Deveria, sim, estar em um inciso do § 2º do artigo 35 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o prazo de devolução para sanção 

– até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa – é transitório e deve vigo-

rar até a edição da lei complementar mencionada no artigo 165, § 9º, I. A presença dessa 

regra no corpo das disposições permanentes pode até mesmo criar uma situação um tanto 

insólita, se a lei complementar vier a fixar prazo diverso daquele que vigora temporaria-

mente, o que não ocorreria se aquela regra também fosse transitória. 

Com relação ao disposto no § 8o do artigo 166 da Carta Magna, há que se ter cui-

dado com sua redação, que pode induzir – e induz – a interpretações equivocadas. Eis o 

texto, que, como se demonstrará, não prima pela técnica legislativa: “Os recursos que, em 

decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem 

despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos espe-

ciais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa”. 
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Há realmente diversas falhas técnicas na sua redação, a começar pelo uso indevido 

do termo “rejeição”, já que ele não está ali como um simples substantivo, que pode ser ad-

jetivado à vontade, mas como expressão de um instituto jurídico, de um evento específico 

do processo legislativo. 

O dispositivo classifica de “rejeição” aquilo que poderia ser chamado de “rejeição 

parcial” ou de “aprovação parcial”, embora sem rigor técnico, uma vez que o modelo fi-

xado em sede constitucional não prevê tais acontecimentos, até porque o resultado de um e 

de outro é sempre o mesmo, que é a aprovação da proposição. “Parcial”, com previsão ex-

pressa no processo legislativo, existe apenas o veto, e “rejeição” somente a total. 

Trata-se, pois, de uma “rejeição parcial”, que caracteriza uma aprovação, ou uma 

“aprovação parcial”, e não pode ser lida, por razões que a seguir serão expostas, como se 

fosse uma autorização para que o Legislativo rejeite o projeto da lei orçamentária. 

Outra imprecisão esta na presença da expressão “conforme o caso”, que é desneces-

sária e vazia de conteúdo, o que pode ser comprovado pela leitura do texto sem ela. Sua 

retirada em nada alteraria a determinação legal. 

Também quanto à denominação dos “créditos” há uma incorreção.  Estes, por ex-

pressa disposição da Lei 4.320/64, que foi recepcionada pela nova ordem constitucional e 

que ostenta o nível de lei complementar, não são apenas “especiais” ou “suplementares”, 

mas são sempre “adicionais”. Dessa falha, que à primeira vista pode parecer irrelevante, 

decorrem desvios significativos. Este tópico será analisado logo adiante. 

Há, ainda, a redundante expressão “prévia e específica autorização legislativa”, per-

feitamente dispensável, uma vez que os créditos, segundo determina o artigo 42 da Lei 

4.320/64, devem ser autorizados por lei e abertos por decreto, o que implica necessaria-

mente que a autorização é prévia. E devem também estabelecer especificamente sua finali-

dade, já que a lei 4.320, art. 5º, proíbe a existência de dotações que possam atender a des-

pesas de espécies diversas. 

Como já se frisou, há despesas para as quais a consignação de dotações é obrigató-

ria. Estas, uma vez colocadas no projeto preparado pelo Executivo, não poderão, durante 

sua tramitação, por expressa vedação constitucional, ter o seu montante reduzido. Assim, 

se a Constituição proíbe ao Legislativo, por emenda, subtrair de tais dotações um único 

centavo, não faz sentido admitir que permita a subtração de todo o montante da dotação, 

pela via da rejeição. Quem não pode o menos, não pode, logicamente, o mais. 

Enfim, só é possível entender que o § 8o do artigo 166 possibilita a rejeição total do 

orçamento se for tomada em consideração a letra da lei e não o seu espírito, se for conside-
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rado o dispositivo isoladamente e não no contexto normativo, realizando-se uma operação 

de interpretação literal em detrimento da interpretação sistemática. Aliás, nem é possível 

realizar uma interpretação sistemática considerando a rejeição total do orçamento, sob pena 

de um sem número de dispositivos restarem vazios de conteúdo. Nas palavras de EROS 

GRAU 114, “não se interpreta a Constituição em tiras, aos pedaços. A interpretação de qual-

quer norma da Constituição impõe ao intérprete, sempre, em qualquer circunstância, o ca-

minhar pelo percurso que se projeta a partir dela – da norma – até a Constituição. Uma 

norma jurídica isolada, destacada, desprendida do sistema jurídico, não expressa signifi-

cado normativo nenhum”. 

Na verdade, ainda que se ignorem os muitos dispositivos constitucionais que tor-

nam a existência do orçamento imprescindível e que se busque interpretar o § 8o do artigo 

166 isoladamente, mesmo assim fica sem sentido pensar-se em rejeição total. Ao prever 

que pode haver rejeição e que por conta dessa rejeição restariam recursos “sem despesas 

correspondentes”, o texto deixa implícito que continuará existindo a estimativa da receita. 

E nem poderia ser diferente. 

Como já se registrou, na elaboração do orçamento a receita e a despesa se vinculam 

inexoravelmente, ainda mais porque a Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade 

Fiscal, torna obrigatório o equilíbrio entre receitas e despesas. Como a capacidade de 

arrecadação do Estado é limitada, ao contrário do que ocorre com as possibilidades de 

despesas, o parâmetro para fixação das despesas será o volume estimado da receita. 

Em razão de sua relevância, a estimativa da receita recebeu tratamento especial da 

Lei Complementar 101, que traz no artigo 12 e em seu § 1o, regra que limita a atuação do 

Legislativo em relação à sua estimativa: 

“Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e le-

gais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação 

do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro 

fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evo-

lução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes 

àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas 

utilizadas. 

                                                 
114 GRAU, Eros Roberto, A ordem econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 3ª 
ed., 1997, p. 176 e 177. 
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§ 1o - Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será 

admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal”. 

Trata-se de regra que visa preservar a estimativa da receita – e a própria 

organização financeira do Estado – de alterações que não sejam lastreadas em razões de 

ordem legal ou técnica. Assim, se o Legislativo, para promover alguma alteração, por 

menor que seja, precisa obedecer às razões que a lei estabeleceu, o que possibilita inclusive 

um controle da legalidade dos seus atos, fica evidente que lhe foi subtraído o direito de 

fazer uma apreciação política. 

Semelhante situação não deve causar surpresa. Os membros do Legislativo gozam 

de liberdade para agir, mas gozam da liberdade que a Constituição lhes dá. O fato de 

assumirem um cargo político, de se tornarem detentores de um mandato, de ocuparem uma 

posição que lhes possibilita gerir os destinos do Estado, não implica que possam tomar 

quaisquer decisões sobre quaisquer assuntos. Não existe discricionariedade absoluta.  

A validade de seus atos se extrai, entre outros fatores, da competência que lhes é 

outorgada. As decisões que tomam são sempre limitadas pela competência – regra básica 

da atuação de todo agente público – e competência não se presume, conforme a lição 

clássica de CARLOS MAXIMILIANO 115. Observadas as determinações legais sobre o 

exercício da função, terão liberdade para agir, mas o farão sempre para as situações, na 

forma e no momento em que estiverem autorizados a fazê-lo.  

Pelo disposto na Lei Complementar 101 e na própria Constituição, percebe-se que a 

estimativa da receita, de um lado, e uma série de despesas obrigatórias, de outro, não 

podem ser objeto de disputas políticas, posto que são essenciais à vida do Estado e ao 

cumprimento de sua atribuição de atender às demandas da população.  

A estimativa da receita tem que existir – e tem que existir corretamente. Por isso a 

Lei de Responsabilidade Fiscal determinou que sua apuração obedeça às normas técnicas e 

legais e que as possíveis alterações a serem realizadas pelo Legislativo sejam apenas para 

corrigir eventuais falhas ou omissões. 

A doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar que atos de natureza política 

não podem ser submetidos à apreciação do Judiciário, pois que se revestem de caráter 

político, envolvendo decisões de conveniência e não de legalidade. Poder-se-ia, sim, atacar 

o procedimento para realização do ato, mas jamais o conteúdo da decisão. 

                                                 
115 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do Direito, 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 
265. 
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No caso da estimativa da receita isso não ocorre. A partir do momento em que a Lei 

Complementar 101 limitou expressamente a reestimativa da receita a razões de ordem 

técnica ou legal, criou uma situação que possibilita submeter-se ao Judiciário, para 

apreciação de sua legalidade, qualquer alteração no montante que consta do projeto. 

Assim, se o Legislativo decidir reestimar o valor para menos, subtraindo um único 

centavo sem que haja justificativa técnica ou legal, essa decisão pode ser anulada 

judicialmente. O mesmo raciocínio deve ser aplicado quanto à rejeição, que equivale a 

reestimar para zero toda a previsão da receita. Haverá razões técnicas ou legais para se 

conceber que o ente terá receita zero no exercício seguinte? Evidentemente não. Então, a 

decisão, seja qual for a sua motivação, estará fadada a ser anulada, pois que não terá se 

baseado em critérios técnicos ou legais. 

A atuação do Legislativo, portanto, em relação à estimativa da receita já não 

comporta uma decisão livre de condicionamentos. Se não pode o Legislativo, por decisão 

de cunho político, isenta de apreciação judicial, retirar um só centavo da estimativa da 

receita, não há como se admitir que possa, pela via da rejeição, torná-la inexistente. Ainda 

mais porque tal estimativa pode ser alterada, para que sejam corrigidas eventuais falhas. 

A lei orçamentária, na dicção constitucional, destina-se a estimar a receita e fixar a 

despesa, criando entre elas uma relação, um vínculo, uma correspondência. A rejeição de 

que trata o texto não poderia incidir sobre a receita, também, porque, se assim fosse, não 

poderia haver “recursos”, já que nem haveria estimativa. Só se poderia, portanto, rejeitar 

despesas e não todas, pois várias delas são de caráter obrigatório. A rejeição, pois, de parte 

das despesas quebraria aquela correspondência, gerando um desequilíbrio entre o valor 

estimado da receita e valor fixado para despesa. 

Os recursos continuariam estimados e só poderiam ser utilizados com “prévia e es-

pecífica autorização legislativa”. Essa autorização legislativa corresponde à abertura de 

créditos, que a norma diz serem “especiais” ou “suplementares”, cuja definição legal está 

na Lei 4.320. Eis o texto: 

“Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não 

computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. 

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 

I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária; 

II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dota-

ção orçamentária específica”. 
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Os créditos, segundo a nomenclatura legal, não são apenas “créditos”, mas “crédi-

tos adicionais”, pois só existem como acessórios do orçamento, não existindo norma legal 

que lhes dê existência autônoma. Por isso, ao se fazer a leitura daquele dispositivo consti-

tucional deve-se ter em mente o real significado dos institutos jurídicos que ali são referi-

dos, como se o texto dissesse expressamente “mediante créditos adicionais especiais ou 

créditos adicionais suplementares”. Sempre “adicionais”, sempre acessórios, sempre atre-

lados ao orçamento. Os créditos, pois, se caracterizam como instrumentos que a lei oferece 

à Administração para atender a situações imprevistas, possibilitando realizar alterações no 

orçamento depois que ele estiver em vigor. 

Na hipótese prevista no § 8o do artigo 166, considerando-se que houve uma rejeição 

e que esta incidiu sobre parte das despesas, retirando-as do orçamento, decorrem duas con-

sequências. Uma, que parte dos recursos ficou “sem despesas correspondentes”. Outra, que 

para aquelas despesas, que se pretendia realizar, não há mais “dotação orçamentária especí-

fica”, pois são “despesas não computadas”, conforme definição da Lei 4.320/64. A solu-

ção, perfeitamente coerente com o sistema, é de se propor a abertura de créditos adicionais 

especiais estabelecendo a correspondência entre despesas não previstas e recursos sem 

despesas correspondentes. 

Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que sugere a simples leitura do § 8o do 

artigo 166, não foi reconhecida ao Legislativo a liberdade de rejeitar integralmente o 

projeto do Orçamento Anual. 

Se, porém, apesar dessa impossibilidade lógico-sistemática, ocorrer a rejeição, cabe 

analisar qual seria a solução possível, que mantenha coerência com o raciocínio até aqui 

desenvolvido e que atenda aos ditames da Constituição. 

As Leis de Diretrizes Orçamentárias têm previsto sistematicamente 116 que, se não 

houver a devolução do projeto de lei orçamentária até 31 de dezembro, fica concedida 

autorização para ser realizada a programação nele constante, à razão de 1/12 por mês, até 

que o projeto seja encaminhado para sanção. O que significa que, se ele não voltar para ser 

sancionado, por conta da rejeição, o Executivo ja estará autorizado a cumprir integralmente 

um orçamento que não terá sido aprovado. 

                                                 
116 Leis n°s 9.995, de 25/07/00, art. 81; 10.266, de 24/07/01, art. 78; 10.524, de 25/07/02, arts. 65 e 100; 
10.707, de 30/07/03, art. 68; 10.934, de 11/08/04, art. 70; 11.178, 20/09/05, art. 74.; 11.439, de 29/12/06, art. 
75; 11.514, de 13/08/07, art. 72, § 1º; 11.768, de 14/08/2008, art. 69, § 1º; 12.017, de 12/08/2009, art. 68, § 
1º; 12.309, de 09/08/2010, art. 68, § 1º.  
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Além disso, como assevera JAMES GIACOMONI 117, “a solução adotada é de du-

vidosa legalidade”, pois “não há indicações de que entre os conteúdos da LDO está o de 

autorizar a execução provisória do orçamento”. Em nota de rodapé, o autor informa que 

“na Itália e na Alemanha, a execução provisória do orçamento é prevista, mas está auto-

rizada em disposições constitucionais: art. 81, a Constituição Italiana, e art. 111, na Cons-

tituição Alemã”. 

Diversas hipóteses têm sido sustentadas pela doutrina para solucionar o problema 

da anomia orçamentária, sem que nenhuma delas satisfaça plenamente. 

Segundo JOSÉ AFONSO DA SILVA 118, para quem "não é possível elaborar or-

çamento para o mesmo exercício financeiro", "a Constituição dá a solução possível e plau-

sível dentro da técnica do direito orçamentário: as despesas, que não podem efetivar-se 

senão devidamente autorizadas pelo Legislativo, terão que ser autorizadas prévia e especi-

ficamente, caso a caso, mediante leis de abertura de créditos especiais" 

Pesa contra essa tese a própria inexistência do orçamento, com pelo menos três con-

sequências relevantes: (I) a ausência da vinculação da despesa à receita, essencial para se 

aferir o equilíbrio entre elas. A Constituição veda (art. 167, II) “a realização de despesas ou 

a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais” e 

(167, VIII) “concessão ou utilização de créditos ilimitados”. A abertura de créditos espe-

ciais (abstraindo-se o fato de que eles, por determinação legal, são “adicionais” e, por isso 

pressupõe a existência do orçamento) observaria esses mandamentos constitucionais, por-

que se concederia um crédito e se fixaria um valor. Porém, sem o orçamento, não se teria a 

estimativa da receita e não se poderia apurar se a soma dos créditos concedidos ultrapassa 

a capacidade financeira do ente; (II) ao admitir que determinados créditos, que a Cons-

tituição diz serem obrigatórios, possam não ser concedidos, restando ao Executivo apenas 

propor novamente a sua concessão, admite-se que eles possam ser novamente negados. E 

que possam ser negados indefinidamente, o que faria letra morta diversos mandamentos 

constitucionais; (III) a proibição expressa constante do artigo 167, I, que proibe o início de 

programas e projetos não incluídos na lei orçamentária. Sem orçamento, ficaria a Admi-

nistração sem programas e sem projetos. 

                                                 
117 GIACOMONI, James. Orçamento público, 14ª ed., ampl., rev., at., São Paulo: Editora Atlas, 2008, p. 282. 
 
118 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 
747 e 748. 
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Outra solução é proposta por RÉGIS FERNANDES DE OLIVEIRA e ESTEVÃO 

HORVATH 119, para quem o Legislativo “se deve discutir, pode rejeitar”. Para os autores, 

se deve “entender como proposto o mesmo projeto, subsistindo a lei anterior, efetuando-se 

posteriormente, mediante autorização legislativa, as adaptações necessárias”. 

As dificuldades que se encontra nessa proposta, além do fato de dar nova vida a 

uma lei temporária, sem nenhuma previsão legal que autorize tal medida, é que as altera-

ções necessárias seriam tantas que implicariam num outro projeto de orçamento. Se algu-

mas dotações, como a de pessoal, poderiam ser utilizadas, pois que não haveria mudança 

de sua finalidade, mas apenas dos valores, há muitas outras que já teriam se esgotado. 

“Atualmente,” diz ADILSON DALLARI 120, “o orçamento é um instrumento de 

programação, daí a denominação orçamento-programa, daí a necessária pré-existência de 

uma lei de diretrizes, fixando prioridades. Obviamente, não se podem repetir os programas 

e projetos já executados”. A seguir, o autor oferece uma solução que parece mais ade-

quada, embora não se possa, à luz do direito constitucional positivo, concordar com ela in-

tegralmente: “A única solução, em caso de rejeição da proposta orçamentária será pro-

mulgar como lei a (sic) projeto original. Ato nulo não produz efeito. A rejeição não pode 

valer como tal, pois se choca com a disciplina constitucional do orçamento (...). Havendo 

rejeição, ela deve ser desconsiderada, como inexistente, supondo-se que o Legislativo 

(tendo a possibilidade de alterar algumas dotações, mas não o fazendo) tenha concordado 

com a proposta original”. 

Ainda que se reconheça que há despesas obrigatórias, razão pela qual sobre uma 

parte do orçamento o Legislativo não tem poder sequer para emendar, é forçoso reconhecer 

que sobre outra parte a Constituição lhe deu a prerrogativa de dar a palavra final. Por isso, 

a promulgação do projeto original solucionaria o problema de ter o Legislativo rejeitado 

algo que não podia rejeitar, mas criaria um outro problema, por ignorar a rejeição da parte 

sobre a qual o Legislativo está legalmente autorizado a decidir. 

Como já se registrou, a estimativa da receita submetida ao Legislativo só poderá ser 

corrigida, e não rejeitada. Somando-se a isso o fato de que para uma parte da despesa é 

obrigatória a concessão de créditos, o resultado será que, na hipótese da rejeição total do 

projeto do orçamento, deve ser promulgada uma lei que contemple o total da receita 

estimada e as despesas de cunho obrigatório já referidas. Quanto àquela parcela do 

                                                 
119 OLIVEIRA, Régis Fernandes de, e HORVATH, Estevão. Manual de Direito Financeiro, p. 141. 
 
120 DALLARI, Adilson Abreu. Constituição e orçamento, p. 61. 
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orçamento sobre a qual o Legislativo detém o poder de alocar recursos, só resta entender 

que declinou de seu direito. Haverá, assim, um desequilíbrio entre receita e despesa, mas 

um desequilíbrio favorável à receita, problema para o qual o § 8o do artigo 166 oferece  

solução, que é abertura de créditos adicionais especiais. 

Discussão que se segue a essas conclusões é se pode ser considerada como lei uma 

norma que por determinação constitucional Executivo e Legislativo tem o dever de editar, 

bem como se pode ser considerada como função legislativa a atribuição que a Lei Maior dá 

ao Parlamento com relação à edição desse documento. 

O orçamento é documento que se o Executivo escolher não elaborar e não propor, 

ainda assim será proposto. E se o Legislativo escolher que ele não deve existir, ainda assim 

existirá. Isso porque a decisão sobre sua existência não está no rol de atribuições nem do 

Executivo, nem do Legislativo. 

Será lei? 

O orçamento, diz a doutrina em uníssono, é plano de governo. Reforça essa caracte-

rística a formatação que lhe foi dada pelo modelo constitucional brasileiro, no qual o or-

çamento se caracteriza por ser a expressão numérica, sistematicamente elaborada, das deci-

sões tomadas pelo Poder Público no exercício da função estatal de planejamento. Função, 

aliás, à qual a Carta de 1988 emprestou extrema relevância, colocando-a num nível que não 

encontra paralelo dos textos constitucionais anteriores. Função que, no âmbito do orça-

mento, ganhou ainda mais destaque, com a instituição de sucessivas etapas de eleição de 

prioridades, além da obrigatória democratização de sua realização. 

Planejar, porém, é atividade fortemente marcada pelo subjetivismo, na qual a visão 

que cada um tem da realidade e os objetivos pessoais decorrentes dessa visão são fatores 

determinantes na eleição dos objetivos e no estabelecimento da programação dos trabalhos 

necessários à sua concretização. 

No caso do orçamento, em razão da imensa diversidade de temas a serem tratados e 

da inevitável tensão entre as necessidades ilimitadas a serem atendidas e os recursos limi-

tados para tanto, é imprescindível, por um lado, a participação de especialistas nas diversas 

áreas de atuação do Governo e, por outro, a existência de uma ordem hierárquica, que esta-

beleça a quem pertence a palavra final sobre as prioridades. 

Aos assessores do Chefe do Governo, seja em que nível for, cabe apresentar um 

plano de prioridades de sua área respectiva para que este, conforme as possibilidades fi-

nanceiras e segundo sua visão pessoal, escolha os projetos a serem realizados. 
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Se concluído esse procedimento estivesse o orçamento pronto para ser executado, 

ter-se-ia facilmente solucionada a questão da sua natureza jurídica, pois fácil seria identi-

ficá-lo como procedimento administrativo. Ocorre que, vencida essa etapa, ele ainda deve 

ser encaminhado para a apreciação do Legislativo. 

Mas, o que dificulta a compreensão de sua natureza jurídica não é o fato do orça-

mento ser submetido ao Legislativo, o que poderia apenas caracterizá-lo como lei em sen-

tido formal, mas sim o direito que é assegurado ao Corpo Legislativo de alterar substanci-

almente a proposta a ele submetida pelo Executivo.  

Essa participação do Legislativo, conquanto se reconheça ao orçamento a natureza 

de um plano de administração, não costuma ser vista pela doutrina como uma participação 

do Legislativo na administração do Estado. Entendimento que se deve a uma visão rígida e 

anacrônica da clássica “separação de Poderes”, expressado por vezes em frases feitas (“o 

Executivo não legisla, o Legislativo não administra”), que, de tanto serem repetidas, adqui-

rem aura de verdade incontestável. 

Porém, se por um lado há resistência para se reconhecer competência ao Legislativo 

para participar da administração, por outro é inevitável conviver com a tramitação desse 

plano de administração para além dos limites do Executivo. Como é inevitável conviver 

com a estrutura normativa constitucional, que assegura ao Legislativo a palavra final sobre 

os objetivos, metas e prioridades da Administração. Assim, embora se negue a participação 

do Legislativo na administração do Estado, não há como negar que cabe a ele a decisão 

sobre o instrumento básico da Administração, que é o orçamento. 

Para tentar compatibilizar posições incompatíveis, a doutrina, buscando uma forma 

de entender o orçamento e a participação do Legislativo na sua elaboração, adentra um 

campo nebuloso, repleto de teses contraditórias, algumas muito distantes da realidade. Às 

vezes deixa de considerá-lo um ato típico de administração em razão de o Legislativo, que 

participa de sua elaboração, não ter competência administrativa. Outras vezes, deixa de 

considerá-lo como lei, para evitar a participação do Legislativo, a quem compete fazer leis, 

na sua elaboração. Isso quando não constrói teses como a de que o Legislativo pode alterar 

o orçamento, mas não pode alterar muito, devendo fazê-lo “em parte e moderadamente”, 

sob pena de violar o princípio da separação dos Poderes 121. 

                                                 
121 RIGOLIN, Ivan Barbosa. e NUNES, Moacyr de Araújo. Emendas parlamentares ao projeto de orçamento. 
In: Boletim de Direito Municipal. São Paulo: Editora NDJ, fev/2007, p. 104. 
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Para se compreender a exata configuração do orçamento é preciso compreender 

exatamente a natureza da função que exerce o Órgão Legislativo quando participa de sua 

elaboração. Há que haver sintonia entre a concepção da natureza jurídica do orçamento e a 

concepção da natureza jurídica das atribuições do Legislativo na sua formulação. 

Por conta de uma visão mais próxima da concepção clássica da separação de Pode-

res, costuma-se considerar as atividades de planejar e administrar como partes de um tra-

balho que teria sido reservado integral e exclusivamente ao Poder Executivo. Mas, se é que 

um dia isso foi assim, hoje, sob a Carta de 1988, certamente não o é. 

Administração é atividade que pode ser entendida tanto em sentido lato, no qual 

engloba duas etapas, que são a de definição dos objetivos e do trabalho para concretizá-los, 

quanto em sentido estrito, traduzindo apenas esta segunda. Mas, uma pressupõe a existên-

cia da outra. Não se administra se não existirem objetivos a serem atingidos e nenhum ob-

jetivo será atingido se não forem administrados os meios e os recursos disponíveis. Essas 

duas etapas tanto podem ser desenvolvidas pelo mesmo órgão, como por órgãos diferentes. 

Planejar é fixar objetivos a serem buscados e escolher as ações necessárias para 

isso, conciliando ambos com os meios disponíveis, sob pena de se estabelecer objetivos 

inatingíveis ou de escolher equivocadamente as ações. Realizado o planejamento, se inicia 

a fase da administração, que se caracteriza por empreender ações, coordenando os meios 

financeiros, humanos e materiais de que se dispõe, para realizar os objetivos determinados. 

Como já ficou registrado neste trabalho, o planejamento se inicia, ganha consistência e 

assume contornos quase definitivos no íntimo do Governo, e assim, quando chega ao Par-

lamento, já foi exercido em grande parte o poder de decisão política que diferencia o “Go-

verno” do “Poder Executivo”. Porém, exceto naqueles casos em que há limitações impos-

tas pela Constituição, o Legislativo pode alterar completamente o conteúdo dos planos, 

planos que não são necessariamente “do Governo”, mas “de governo”, já que da sua elabo-

ração participam os órgãos Executivo e Legislativo, e que o produto final é o resultado do 

exercício das atribuições institucionais de cada um deles 

O orçamento é um elemento típico de administração e sua essência não se altera 

pelo fato de intervir na sua produção outro órgão que não aquele que dispõe dos meios e 

dos recursos para atuar concretamente. Isso porque a participação do Legislativo não se dá 

nesse momento, mas sim na fase de definição das prioridades, das metas e dos objetivos. 

E isso não apenas em relação ao orçamento estritamente considerado, a Lei Orça-

mentária Anual, mas durante todo o processo de planejamento. Processo de planejamento 
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que vai muito além das três leis orçamentárias e que engloba toda atividade desenvolvida 

pela Administração, porque dependente da aprovação do Legislativo. 

Se há planos que não são necessariamente expressos em lei, por serem mera organi-

zação da atividade administrativa quotidiana dos órgãos públicos, há outros, e que interes-

sam diretamente a este trabalho, cuja veiculação por lei é uma imposição. Estão nessa ca-

tegoria todos os planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento 

(art. 48, V), os quais devem ser elaborados em consonância com o plano plurianual e apre-

ciados pelo Congresso Nacional (art. 165, § 4º), não podendo ser iniciados se não consta-

rem expressamente da lei orçamentária anual (art. 167, I), o que implica sua presença, an-

tes, na Lei de Diretrizes. 

Todas essas normas, embora digam respeito ao funcionamento da Administração 

ou, mais propriamente, orientem o trabalho quotidiano, determinem a finalidade desse tra-

balho e aloquem recursos para que esse trabalho seja desenvolvido, é no Legislativo que 

recebem a sua forma final. 

Não há como negar que o Legislativo atua, e que o faz em posição de supremacia, 

na Administração. E isso não pode ser visto como ofensa, mas como conformação do prin-

cípio da separação de Poderes. Segundo a formatação que a ele deu a Constituição de 

1988, parte, aliás, substancial, da função legislativa foi transferida para o Executivo 122 e 

parte da função de administrar foi transferida para o Legislativo. 

A teoria da separação de Poderes, conforme anota MIGUEL REALE 123, sofreu 

profundas modificações “desde a sua primeira formulação clássica até à Constituição 

Federal vigente, na qual a discriminação dos Poderes soberanos não tem mais o valor de 

um princípio essencialmente destinado à garantia das liberdades individuais, mas antes o 

valor pragmático de uma distribuição de funções, de uma simples aplicação da lei da 

divisão do trabalho no setor das atividades políticas”. 

É por conta de situações como essa que o Legislativo, nos tempos atuais, tem como 

uma de suas principais atribuições o exercício do controle sobre a Administração. Controle 

que tem no orçamento, ou no processo orçamentário, um de seus mais relevantes objetos. 

Concluindo, pode-se dizer que o orçamento, embora possua a natureza jurídica de 

lei formal, possui uma outra natureza jurídica material. 

                                                 
122 Veja-se a esse respeito o Capítulo 9 
 
123 REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado, p. 349. 
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Sobre essa dicotomia, oportuno transcrever a lição de SEABRA FAGUNDES 124: 

"No sentido formal ou orgânico, a lei é o ato do órgão investido, 

constitucionalmente, na função legislativa. Todo ato emanado das 

entidades às quais a Constituição atribua função legislativa, se prati-

cado no uso da competência constitucionalmente outorgada, é lei do 

ponto de vista formal. Tem a forma de lei. Poderá acontecer que, ao 

mesmo tempo, apresente a substância do ato legislativo, como se 

contiver uma regra geral e impessoal de conduta, imperativamente 

imposta para o ordenamento da vida coletiva. Neste caso será tam-

bém lei no sentido material. Se, entretanto, versar sobre objeto indi-

vidual e concreto (como, por exemplo, as leis pelas quais o órgão le-

gislativo reconhece de utilidade pública de certas associações), já 

não terá a substância do ato legislativo. Será lei tão-somente na 

forma. É freqüente não coincidir a existência no texto legal dos ca-

racteres materiais e formais da lei”. 

O orçamento, em essência, é ato de administração, ao qual se deu forma e força de 

lei. E não é ato isolado, mas ato que integra, que finaliza, um processo de planejamento. 

No capítulo seguinte se analisará, sob cada um desses aspectos, se seu cumprimento 

é obrigatório ou facultativo. 

                                                 
124 SEABRA FAGUNDES, Miguel. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 1984, p. 18. 
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CAPÍTULO 9 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO E 

DISCRICIONARIEDADE 

 

SEÇÃO 1 

O ORÇAMENTO COMO LEI 

 

 

A idéia de legalidade decorre da idéia de lei, pelo que, a dimensão e o conteúdo de 

uma serão definidos pelas características que se atribuir à outra. 

Numa primeira abordagem, pode-se dizer que seria legal tudo que estivesse 

conforme a lei e ilegal tudo que a contrariasse. Mas, essa primeira assertiva, absolutamente 

simples e clara, começa a ganhar complexidade quando se lhe acrescem outros dados, 

relativos à natureza da lei. 

A lei, tomada em sua acepção mais freqüentemente encontrada, é o ato emanado do 

Parlamento, de caráter genérico e abstrato, produzido segundo as normas que regem o 

processo legislativo. Segundo o entendimento doutrinário tradicional, esse ato, por ser a 

expressão da vontade geral e por ser criado pelos representantes da população, é o único 

apto a criar direitos e a impor obrigações. 

Essa idéia está sintetizada no princípio da legalidade, cuja fórmula consagrada 

(ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei) 

proporciona enfoques diversos, dependendo da natureza, pública ou privada, da pessoa ou 

entidade que está submetida à lei.  

Para os particulares, a sua relação com a lei é orientada pela liberdade, sendo-lhes 

permitido fazer tudo que não for expressamente proibido. Para a Administração Pública, ao 

contrário, o que orienta a relação é a submissão, sendo-lhe vedado realizar tudo que não for 

expressamente permitido pela lei. 

Essa concepção, porém, tem sido objeto de reformulações. E talvez a principal ra-

zão para isso seja que, como foi formulado, o princípio da legalidade instituiu uma relação 

de dependência do Executivo frente ao Legislativo, uma vez que ele não poderia desenvol-

ver suas atividades sem que houvesse fundamento legal para isso. 

Essa idealização do funcionamento dos Poderes era considerada apropriada para a 

época em que foi concebida, pois se presumia que na lei estava consubstanciada a vontade 



106  

geral do povo, manifestada por aqueles que o representavam. Porém, com a evolução dos 

costumes e com as profundas alterações nas atribuições do Estado, das quais resultou seu 

agigantamento, aquela formulação foi-se tornando inadequada. 

Nos dias de hoje, a complexidade da vida social, decorrente do desenvolvimento 

econômico, científico e tecnológico, já não comporta a regulação pelo Legislativo de todos 

os seus aspectos. Com efeito, é flagrante o seu despreparo para atender às necessidades de 

uma sociedade que evolui rapidamente, ficando esse descompasso ainda mais flagrante 

quando se trata de temas novos e que exigem a rápida adoção de medidas regulatórias. 125 

Essa deficiência do Legislativo resultou numa progressiva transferência ao 

Executivo da atribuição, antes exclusiva, de legislar. Transferência que é claramente um 

processo inacabado e que vem ocorrendo ao longo do tempo, como tendência mundial, 

concretizando-se através de diversos instrumentos, entre os quais: (a) a cessão ao 

Executivo da competência para deflagrar o processo legislativo e para se opor às decisões 

do órgão colegiado (iniciativa e veto); (b) a reserva de iniciativa, que assegura ao 

Executivo a exclusividade da propositura de lei sobre uma série de matérias, em especial 

sobre o orçamento; (c) a possibilidade da edição de medidas provisórias, instrumento 

criado para oferecer ao Executivo a agilidade, para a realização de certas atividades, que 

não poderiam esperar pelo lento desfecho do processo legislativo comum; (d) o 

sobrestamento da pauta do Legislativo em razão da preferência dada às matérias 

procedentes do Executivo, sejam medidas provisórias, sejam projetos de lei que tramitam 

em regime de urgência; (e) o poder regulamentar, mecanismo que possibilita ao 

Executivo complementar as normais gerais estabelecidas na lei, expedindo regras para sua 

execução; (f) as delegações, pelas quais o Executivo recebe do Legislativo autorização 

para expedição de normas jurídicas; (g) a limitação do poder de emenda, que proíbe ao 

Parlamento propor alterações nos projeto de iniciativa reservada ao Executivo, inclusive 

                                                 
125 “Ora, os Parlamentos, em toda parte, se mostraram incapazes de atender, em matéria de legislação, às 
necessidades do Welfare State. Como se costuma assinalar, muitos fatores contribuíram para isso: a 
tecnicidade das questões, mormente econômico-financeiras, que tem de enfrentar o Estado-providência; a 
premência do tempo em relação ao volume de regras a ser aprovado; a inconveniência do debate público 
relativamente a certas matérias (como defesa, câmbio, etc); a necessidade de uma adaptação flexível a 
circunstâncias locais ou transitórias; a freqüência de medidas de urgência etc. Esses fatores,  e outros, 
conduziram os Parlamentos a um dilema: ou causar a paralisia do governo ou delegar poderes que não 
conseguiam desempenhar. (...) Uma das causas dessa incapacidade é, sem dúvida, a inaptidão do processo 
legislativo clássico às exigências contemporâneas. De fato, esse processo, por ser a lei a manifestação do 
soberano, foi estruturado de modo tão solene, de forma tão generosa para os pronunciamentos individuais dos 
parlamentares, que abre campo para uma procrastinação cuja importância era pequena quando raras eram as 
leis, mas que hoje é de gravidade extrema”. (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito 

Constitucional, p. 155 e 179) 
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nos orçamentos, em hipóteses previstas na Constituição; (h) o regulamento autônomo, 

que possibilita ao Executivo o exercício da função normativa, ou por expressa disposição 

constitucional, ou, segundo parte da doutrina, em decorrência de competência implícita; (i) 

a transferência do poder normativo a agências, órgãos independentes, que recebem 

autonomia para regular atividades no campo de sua especialidade. 

A mudança da tradicional formulação da divisão de funções, divisão que passou à 

história como separação de Poderes, levou a novas interpretações do também tradicional 

princípio da legalidade. Ambas em decorrência da necessidade do Estado oferecer 

respostas mais rápidas às demandas sociais. 

O orçamento é peça fundamental no trabalho da Administração para atender a essas 

demandas, pois que nele estão as possibilidades financeiras do Estado e as necessidades a 

serem providas com esses recursos. 

Por ser o Poder Executivo o responsável pela arrecadação e pela realização das 

despesas, a ele foi reservada a tarefa de elaborar o orçamento. Apesar disso, não lhe cabe 

dar ao documento sua forma final, o que é feito pelo Legislativo, que goza do direito de 

alterá-lo e de aprová-lo, dando-lhe forma de lei. 

Em face dessa lei é que se deve apurar a dimensão do princípio da legalidade, para 

se saber em que medida ela vincula a ação do administrador e o quanto lhe oferece de 

discricionariedade para agir. 

Este trabalho, como já se anotou nas primeiras linhas, pretende se ater às normas 

positivadas no Texto Fundamental, pelo que vem sendo desenvolvido a partir de uma pers-

pectiva pragmática, essencial para se compreender o julgamento político das contas do Po-

der Executivo pelo Poder Legislativo, segundo a conformação constitucional. 

Foi por esse ângulo que se desenvolveu a investigação da natureza jurídica do or-

çamento. Neste capítulo, que complementa essa análise, tratando de característica essencial 

do orçamento, se lei autorizativa ou impositiva, não poderia ser diferente. 

Considere-se, primeiramente, que na Carta de 1988 não existe disposição expressa 

sobre o tema, razão pela qual a busca por uma resposta deverá se dar pelo mecanismo da 

interpretação sistemática. E a conclusão possível de se extrair da análise do direito positivo 

é que a tese da lei autorizativa carece de fundamentos legais, pois nenhum dispositivo ofe-

rece respaldo ao entendimento de que o Poder Executivo está apenas autorizado, não obri-

gado, a cumprir o que ficou estabelecido na lei orçamentária. 

Por outro lado, a caracterização da lei orçamentária como “lei que deve ser cum-

prida” – expressão que não à toa parece redundante – está claramente registrada no Texto 
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Constitucional. Não está expressamente registrada, é verdade, talvez pelo mesmo motivo 

que não se encontre semelhante disposição a respeito de nenhuma outra lei. Mas, basta, 

para chegar a essa conclusão, analisar em conjunto alguns dispositivos. 

Como já ficou registrado no capítulo anterior, há frases feitas que, de tanto serem 

repetidas, adquirem aura de verdade incontestável. E, raramente, se encontra um trabalho 

que procure confirmar – ou negar – aquilo que parece estar acima de qualquer discussão. 

Uma dessas frases é “o orçamento é lei autorizativa”. 

O que se encontra a favor dessa tese é uma corrente doutrinária segundo a qual o 

orçamento não cria direitos subjetivos, posição que até mesmo já foi referendada pela ju-

risprudência pátria 126. Essa concepção, porém, não pode servir de base para solucionar a 

questão, pois a hipotética não criação de direitos subjetivos é consequência, e não causa, da 

não obrigatoriedade do cumprimento da lei. 

Mesmo não existindo nenhum dispositivo constitucional que sustente a tese da “lei 

autorizativa”, convém analisar se a lei orçamentária seria o documento hábil para veicular 

uma hipotética autorização para o Poder Executivo. Aliás, antes disso, há que se indagar 

sobre a necessidade de o Legislativo conceder ao Executivo alguma autorização, bem 

como de seu objeto, para que ele desenvolva seu trabalho. 

O Poder Executivo, assim como os demais Poderes e outros órgãos de estatura 

constitucional, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, colhem diretamente do 

Texto Fundamental suas atribuições, suas prerrogativas e seus deveres. Para desempenhar 

as funções que lhe são próprias não necessitam de autorização de quem quer que seja. 

Agem, pois, de ofício. 

Ao realizar as obras e serviços previstos no orçamento, o Executivo não os faz por-

que a lei orçamentária lhe teria dado alguma autorização para isso. Os serviços e as obras 

que constam daquela lei são de competência exclusiva sua, porque próprios da divisão de 

funções consagrada pelo artigo 2º da Constituição. Artigo que ainda estipula, como regra 

para o relacionamento entre os órgãos do Estado, a independência, que assegura a cada um 

                                                 
126 No Recurso Extraordinário nº 75.908-PR, de 08/06/1973 o Supremo Tribunal Federal consignou que “a 
previsão de despesa, em lei orçamentária, não gera direito subjetivo a ser assegurado por via judicial”. Trata-
se de caso de entidade assistencial que tinha verba a seu favor consignada no orçamento e que formulou pe-
dido administrativo de recebimento, o qual, negado, deu causa a ação ordinária de cobrança. Antes, em 
10/10/1957, o Tribunal já havia decidido, no RE 34.581-DF, que “o simples fato de ser incluída uma verba de 
auxílio, no orçamento, que depende de apreciação do governo, não cria direito a seu recebimento”. Trata-se 
de caso de entidade assistencial que teve reduzido à metade o valor do auxílio que recebia mensalmente, 
embora constasse da lei orçamentária dotação para repasse do valor integral. 
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a prerrogativa de agir de ofício, e a harmonia, que garante a convivência sem invasão de 

competência. 

Não é possível, portanto, admitir que a lei orçamentária possa conceder alguma 

autorização para o Executivo cumprir tarefas que são suas. O artigo 167, I, é verdade, veda 

“o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual”, mas não se 

pode fazer a leitura desse dispositivo de forma a extrair dele uma autorização, porque, na 

verdade, ele veicula uma proibição, ou estipula uma condição para agir. 

O fundamento da regra não é conceder autorização para o Executivo desenvolva 

funções que lhe são próprias, mas evitar que ele, no desempenho dessas funções, deixe de 

tomar os cuidados necessários, o que poderia gerar o desequilíbrio das finanças ou mesmo 

prejudicar o andamento de outros trabalhos. 

A inclusão de um programa no orçamento significa que ele foi analisado em con-

junto com outras tantas providências possíveis e que se concluiu estar ele na condição de 

prioritário. E, também, que se analisou seu custo, o qual foi confrontado com as possibili-

dades financeiras e concluiu-se pela destinação de um valor para sua realização, valor que 

não afetará o equilíbrio financeiro do ente.  

Por isso, quando a Constituição veda o início de programas e projetos não incluídos 

na lei orçamentária, veda o trabalho sem planejamento, veda o desrespeito ao orçamento, e 

procura fazer o que recomendava RUI BARBOSA 127: “(...) tornar o orçamento uma insti-

tuição inviolável e soberana, em sua missão de prover às necessidades públicas mediante o 

menor sacrifício dos contribuintes, à necessidade urgente de fazer dessa lei das leis uma 

força da nação, um sistema sábio, econômico, escudado contra todos os desvios, todas as 

vontades, todos os Poderes, que ousem perturbar-lhe o curso normal”. 

Não sendo possível conceber a existência de uma autorização material, poderia se 

pensar se tal autorização seria financeira. O artigo 165, § 8º, ao fixar o conteúdo da lei or-

çamentária, determina que ela “não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à 

fixação da despesa”. 

Ao fixar a despesa, não há dúvida que se concede uma autorização para o uso de 

recursos púbicos, uso que se fará para a finalidade ali prevista e até o montante fixado. 

Mas, essa autorização não pode servir de fundamento para a tese de que “o orçamento é lei 

autorizativa” e que seu cumprimento é apenas autorizado e não imposto. Não pode porque, 

                                                 
127 BARBOSA, Rui. Relatório do Ministro da Fazenda Rui Barbosa, em janeiro de 1891, Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1891, p. 449. 
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sendo uma autorização de caráter financeiro, o resultado – e não poderia ser outro – seria 

de que o Executivo não está obrigado a gastar tudo, mas apenas autorizado a isso. Está, 

na verdade, autorizado a gastar até aquele limite para cumprir a sua obrigação de realizar a 

obra ou o serviço para o qual aquele valor foi destinado. O orçamento, então, analisado 

estritamente pelo ponto de vista financeiro, pode ser considerado como “lei autorizativa”. 

Mas os créditos orçamentários, assim como qualquer outro poder e qualquer outra 

prerrogativa que se conceda a um agente público, guardam característica de instrumento 

posto à disposição do agente para que ele cumpra a obrigação que lhe foi atribuída.  

As obrigações do Poder Executivo, na maioria das vezes, são genéricas e raramente 

específicas, o que permite o execício do poder político de fazer escolhas. Escolhas que, ao 

serem trazidas para o campo da lei, tornam-se obrigação, pelo que os créditos concedidos 

se caracterizam como ferramentas imprescindíveis para o cumprimento de seus deveres. 

Por outro lado, vários dispositivos constitucionais evidenciam a obrigatoriedade do 

cumprimento do orçamento. Um deles, na verdade um conjunto de dispositivos, outorga ao 

orçamento uma condição que ele não ostentava até a chegada da atual Carta. Coloca-o na 

condição de etapa final de um longo e democrático processo de eleição de prioridades, de 

forma que, no momento de sua elaboração, os objetivos a serem atendidos já estão defini-

dos. Ele, então, estimando a receita, que será o limite das despesas, distribui os recursos 

que possibilitarão a realização dos objetivos já fixados. 

Outro dispositivo importante é o artigo 37, “caput”, que determina ser a “eficiên-

cia” um dos princípios que devem orientar o funcionamento da Administração. Para que se 

possa falar de eficiência, há que se considerar pelo menos três fatores, que são o objetivo 

visado, os recursos disponíveis e o tempo de realização. Os objetivos já estão fixados antes 

da elaboração do orçamento, na LDO. Aliás, eles, os objetivos, é que se caracterizam como 

as diretrizes orçamentárias. Os recursos, a lei orçamentária disponibiliza. O tempo de rea-

lização é o período da vigência dos créditos orçamentários. Porém, não é possível falar em 

eficiência da Administração se ela não estiver obrigada a nenhuma realização, se todos os 

objetivos fixados em lei forem discricionários, funcionando como mera sugestão. 

Uma avaliação de eficiência que admita a existência de objetivos discricionários 

limitar-se-á a avaliar o que foi realizado e não considerará aquilo que não foi. Considere-

se, apenas para ilustrar, uma situação em que um determinado Município vive um mo-

mento em que a necessidade de saneamento básico é premente, tanto que no processo de 

elaboração das leis orçamentárias, significativa soma de recursos foi alocada para rea-

lização de obras com essa finalidade. Porém, seu Prefeito, cultor da beleza e da cultura, de-
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cide fazer jardins e custear a formação de uma orquestra sinfônica. Faz jardins maravi-

lhosos e a orquestra da cidade ganha projeção nacional. De rede de esgotos, não faz um só 

metro. Adotando-se a tese da hipotética discricionariedade dos objetivos, este terá sido um 

Governo eficiente, mesmo sem atender às necessidades mais evidentes da comunidade. 

Por isso, não parece possível aceitar que a Constituição e a legislação correlata 

exijam eficiência da Administração, determinem a existência de um processo de planeja-

mento transparente, imponham a participação popular nesse processo, façam com que um 

determinado objetivo conste sucessivamente em três leis, aloquem recursos para sua reali-

zação e, ao final, permitam que sua concretização seja discricionária. Na verdade, a discri-

cionariedade orçamentária ilimitada esvazia o conteúdo do princípio da eficiência. 

Considere-se ainda que o orçamento não pode ser lei autorizativa porque não é ele 

que estabelece as obras e serviços a serem realizados, mas sim o Plano Plurianual e a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias. Nesse sentido, o artigo 74, “caput” e inciso I, da Constituição 

Federal, prescrevem a instalação de um sistema de controle interno que terá entre suas fi-

nalidades “avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 

programas de governo e dos orçamentos da União”. 

E a Lei de Responsabilidade Fiscal determina: 

“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:  

I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes 

orçamentárias; (...) (Grifei) 

§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos 

no art. 20 quando constatarem: (...) 

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos progra-

mas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária”. (Grifei) 
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SEÇÃO 2 

O ORÇAMENTO COMO ATO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

O orçamento guarda características materiais de ato administrativo, mas por se 

consubstanciar em lei formal, se lhe aplicam tanto certas construções teóricas relativas à 

lei, quanto outras relativas aos atos de administração. 

Em sua configuração de ato, está sujeito aos requisitos de validade dos atos 

administrativos em geral, cujas características e denominação não encontram uniformidade 

na doutrina. Por isso, serão utilizadas as definições constantes do artigo 2º da Lei 4717, de 

29/06/65, que são competência, forma, objeto, motivo e finalidade. 

Quanto à competência, uma característica do orçamento é ser ato complexo, assim 

compreendido aquele para o qual concorrem duas ou mais vontades. Essas vontades, 

conforme pontifica ELIVAL DA SILVA RAMOS 128, se caracterizam como atos admi-

nistrativos, que depois se agregam em ato administrativo único, decorrente da conjugação 

delas. Essa conjugação admite variações quanto à preponderância das vontades, podendo 

resultar em complexidade igual ou desigual. Independentemente dessa variação, o ato, uma 

vez acabado, passa a ser visto como única declaração de vontade da Administração. 

Essa caracterização de ato complexo aplica-se ao orçamento não apenas por ele ser 

materialmente um ato administrativo, pois mesmo se considerando a sua condição de lei 

formal, ele continua sendo ato complexo. Isso porque, no direito brasileiro, também a lei é 

ato complexo. Nas palavras de MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO 129: 

“Que é um ato complexo, não se discute. A lei resulta normalmente 

da concordância da vontade do Legislativo, esta, por sua vez, ato 

complexo, já que fusão da vontade da Câmara com a do Senado, 

manifestada cada uma destas por um ato continuado, com a do 

Presidente da República. Nesse caso, parece ela típico ato complexo 

igual, porque a vontade do Legislativo e a do Presidente aparecem 

com peso igual (...) No direito brasileiro, porém, a estrutura do ato 

legislativo não é de ato complexo igual, nunca. É sempre de ato 

                                                 
128 RAMOS, Elival da Silva. Do ato administrativo complexo no direito brasileiro e italiano. In: Revista da 

Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo nº 32, São Paulo: dez. 1989, p. 175-177. 
 
129 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do Processo Legislativo. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 223 e 224. 
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complexo desigual. O que caracteriza o ato complexo desigual é que 

as vontades que para ele concorrem não são iguais, não se fundem, 

mas apenas se integram. Ora, no processo de formação da lei 

ordinária, no Brasil, a vontade principal é a do Congresso, na qual se 

integra, pela sanção, a vontade secundária do Presidente”.  

No caso do orçamento, a vontade do Executivo é realmente secundária, ainda que 

dele sejam a iniciativa e o poder de veto. Quanto à iniciativa, embora a Constituição a 

reserve apenas para ele, ainda que ele não a exerça, o projeto de orçamento será tido como 

enviado, por força da determinação da Lei 4.320, artigo 32, já mencionado. Quanto ao 

veto, este pode ser rejeitado pelo Legislativo. 

Quanto à forma, a Constituição determinou que ele fosse editado por lei. Diz o 

artigo 165, III, que “leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: (...) III - os 

orçamentos anuais. É, por isso, lei formal. 

O objeto principal é a estimativa da receita e a fixação da despesa, conforme o ar-

tigo 165, § 8º, mas pode conter também autorização para abertura de créditos suplementa-

res e contratação de operações de crédito. Deve ainda contemplar uma série de despesas já 

enumeradas no capítulo anterior. 

Quanto ao motivo da edição do orçamento, praticamente não cabe apuração. Se-

gundo CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO 130, “motivo é a demarcação de pres-

supostos fáticos cuja ocorrência faz deflagrar in concreto a competência que o agente dis-

põe em abstrato”. (Destaques no original) 

No caso do orçamento, o legislador não previu que uma determinada situação 

devesse ocorrer para que então o Executivo elaborasse o projeto de orçamento e remetesse 

para apreciação do Legislativo. Talvez o único fato a ser considerado seja o transcurso do 

tempo, já que o orçamento é anual e não é possível elaborar um orçamento para dois anos 

adiante do presente. Assim, não se poderia elaborar o orçamento para 1999 em 1997, tendo 

sido necessário esperar que se iniciasse o ano de 1998. 

Quanto à finalidade, pode-se dizer que esta é o resultado que se pretende alcançar 

com a prática do ato. Porém, a finalidade pode ser vista sob dois aspectos. Numa con-

cepção mais ampla, a finalidade é sempre o interesse público. Em sentido restrito, a fina-

lidade é o resultado que decorre especificamente de cada ato. 

                                                 
130 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. São Paulo: Malheiros 
Editores: 1996, p. 86. 
 



114  

No caso do orçamento, por sua característica de última etapa de um amplo e 

permanente processo de planejamento, a finalidade de sua edição é oferecer os recursos 

possíveis, em face da estimativa de receita que ele apresenta, para possibilitar a realização 

dos objetivos estabelecidos nesse planejamento. 

Pode-se dizer, então, que o orçamento possui uma finalidade ampla, que é o 

interesse público. Uma segunda, mais restrita, que é a alocação dos recursos possíveis, face 

à estimativa da receita. E uma terceira, que se subdivide em tantos quantos forem os 

objetivos concretos – obras, serviços e providências – nele fixados. 

Partindo, pois, da premissa de que qualquer ato só pode ser praticado visando 

atender a finalidade estabelecida na lei, algumas questões devem ser levantadas. Havendo 

uma finalidade estabelecida por lei, a prática dos atos necessários ao seu atendimento, seria 

discricionária ou vinculada? É certo que havendo uma finalidade genericamente indicada, 

haverá discricionariedade quanto aos atos a serem praticados para cumprir a norma. Se, 

porém, como no orçamento, a finalidade está expressamente fixada (construção de ponte 

sobre o rio tal, no quilômetro tal da rodovia tal), é lícito ao agente público não praticar os 

atos necessários ao atendimento da norma? 

A discricionariedade oferece ao agente a possibilidade de avaliar a oportunidade e a 

conveniência da prática de certo ato para buscar o resultado previsto pela lei. Mas, se a 

oportunidade e a conveniência já houverem sido avaliadas no processo de produção da 

norma, o seu conteúdo será vinculativo? Se a norma já trouxer especificado qual objetivo 

deve ser atingido, quais ações devem ser realizadas, o momento - considerado o período de 

um ano abarcado pela lei - em que tais ações devem ser feitas, quem deve praticá-las e 

ainda alocar recursos para concretização, restará ao executor alguma margem de 

discricionariedade? Restará, sim, quanto ao momento da implementação, pois terá um ano 

inteiro para fazê-lo. 

Mas, poderá escolher não fazê-lo? 

Não é possível admitir que depois de estabelecer rigorosa vinculação para os atos 

preparatórios, o sistema outorgue discricionariedade absoluta ao executor para a prática do 

ato final, que dará sentido a todo trabalho desenvolvido anteriormente. 

Parece lógico que a função do Executivo, no desenvolvimento do processo, é a de 

empreender esforços para alcançar cada uma das metas previstas no orçamento. Não 

atingir todas, parece compreensível. O que não parece compreensível é admitir que o 

sistema lhe permita deixá-las de lado, como se nada significassem, em razão de sua 

hipotética vontade superior. 
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Não se afirma que o orçamento tolheu de tal modo as ações do Executivo, que só 

lhe será lícito, por exemplo, construir as estradas que estejam expressamente previstas. 

Não. Poderá, naturalmente, nos limites de sua dotação orçamentária, escolher quais 

estradas construirá. Afinal, a lei, ao lhe entregar um determinado montante de recursos, 

vinculado apenas genericamente, claramente lhe deixa aberta a possibilidade de exercer 

sua competência discricionária. 

Mas, uma vez que a lei reservou uma parte definida daquele montante para a 

construção de uma estrada expressamente determinada, não parece ser lícito não fazê-la. 

Ou, ao menos, não empreender esforços para fazê-la. 

Não faz sentido admitir que o Executivo possa decidir que não é conveniente 

buscar um determinado objetivo, se esse objetivo foi estabelecido com a participação do 

próprio Executivo, do Legislativo, que congrega os representantes de diversos segmentos 

sociais, da sociedade civil organizada e da população como um todo. Isso, em audiências 

públicas obrigatórias, durante o processo de elaboração de, pelo menos, três leis, que são o 

Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Além do 

Plano Diretor, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes e além de planos 

regionais e setoriais, nos quais um determinado objetivo possa estar presente. Para não 

concretizar um tal objetivo é preciso que haja uma justificativa plausível. E para nem ao 

menos tentar realizar esse objetivo, não há justificativa possível. 

É certo que uma série de situações podem levar à impossibilidade da realização de 

tudo que foi planejado, sem que haja culpa do responsável pela execução. Bem por isso, a 

relação do Executivo com o orçamento deve ser vista como obrigação condicional, já que 

seu cumprimento depende de evento futuro e incerto. Mas, isso é muito diferente de dizer 

que não existe obigatoriedade de seu cumprimento. 

Não é possível aceitar que o sistema entre em tamanha contradição, já que a prática 

do ato final é a concretização do processo de planejamento e de definição de metas e 

prioridades, processo do qual o Executivo participa diretamente, iniciando cada uma das 

etapas e as concluindo com sua sanção. 

Assim, para que o orçamento cumpra sua função, não basta, em sua execução, 

assegurar o equilíbrio entre receita e despesa, ou garantir que sejam obedecidas as normas 

contábeis e financeiras pertinentes, mas é preciso que se direcionem as ações da 

administração na busca do atendimento dos interesses contemplados. 
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Em obra clássica do Direito brasileiro, JOSÉ AFONSO DA SILVA 131 mostra que a 

diferença entre o “orçamento” tradicional e o “orçamento-programa” é que aquele se 

caracterizava como simples relação das receitas e fixação das despesas, tendo seu foco nos 

aspectos contábil e financeiro. Este, porém, sem deixar de lado aqueles fatores, é elaborado 

com vistas ao produto que se pretende obter ao final do exercício, funcionando também 

como instrumento da política fiscal e da programação econômica, visando criar condições 

para o desenvolvimento. 

Por sua natureza material de ato de administração, a ele se aplicam as construções 

teóricas próprias do ato administrativo. Este, conforme posicionamento pacífico da 

doutrina, nunca é absolutamente discricionário. Segundo as palavras de ODETE 

MEDAUAR 132, “o próprio conteúdo tem de ser consentido pelas normas do ordenamento; 

a autoridade deve ter competência para editar; o fim deve ser o interesse público”. 

Nessa linha de raciocínio, há farta orientação doutrinária no sentido de que quanto à 

finalidade sempre existe vinculação e nunca discricionariedade. Vejam-se os ensinamentos 

de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO 133: “Foi visto que em dois sentidos se pode 

considerar a finalidade do ato: em sentido amplo, ela corresponde sempre ao interesse 

público; em sentido estrito, corresponde ao resultado específico que decorre, explícita ou 

implicitamente da lei, para cada ato administrativo (...) No segundo sentido, a finalidade é 

sempre vinculada; para cada ato administrativo previsto na lei, há uma finalidade 

específica, que não pode ser contrariada”.  

A autonomia concedida pela lei ao agente público comporta gradações. É conhecida 

a proposição de CHARLES EISENMANN 134 segundo a qual a legalidade dos atos da 

Administração pode ser vista de quatro maneiras. A primeira, extremamente flexível, 

caracteriza uma relação de não contrariedade ou de simples conformidade. Nesta hipótese 

a Administração estaria equiparada ao particular, podendo agir com liberdade desde que 

não fizesse o que lhe é proibido. 

Pela segunda hipótese, basta que haja uma outorga de competência, ainda que 

genérica. Não haveria, pois, necessidade de detalhamento dos atos a serem praticados, 

ficando a escolha desses por conta da Administração. A terceira, limita a edição de atos ao 
                                                 
131 SILVA, José Afonso da. Orçamento-programa no Brasil, p. 40. 
 
132 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. p. 162. 
 
133 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988, p. 206. 
 
134 EISENMANN, Charles. Cours de Droit Administratif, t.I. Paris: LGDJ, 1982, pp. 462-472. 
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conteúdo fixado na norma. A quarta, mais rigorosa, não só determina que o ato seja 

praticado, como estabelece o seu conteúdo. 

Sobre as hipóteses levantadas por Eisenmann, ODETE MEDAUAR 135 comenta: 

“O segundo significado exprime a exigência de que a Administração 

tenha habilitação legal para adotar atos e medidas; desse modo, a 

Administração poderá justificar cada uma de suas decisões por uma 

disposição legal; exige-se base legal no exercício dos seus poderes. 

Esta é a fórmula mais consentânea à maior parte das atividades da 

Administração brasileira, prevalecendo de modo geral. No entanto, o 

significado contém gradações; a habilitação legal, por vezes, é 

somente norma de competência, isto é, norma que atribui poderes 

para adotar determinadas medidas, ficando a autoridade com certa 

margem de escolha no tocante à substância da medida; por vezes, a 

base legal expressa um vínculo estrito do conteúdo do ato ao 

conteúdo da norma ou às hipóteses aí arroladas. Em geral, nas 

medidas de repercussão mais forte nos direitos dos cidadãos, há 

vinculação mais estrita da medida administrativa ao conteúdo da 

norma”. 

Como demonstrado no capítulo anterior, o orçamento é documento de existência 

obrigatória, havendo, pois, vinculação quanto (a) aos atos necessários à sua edição, (b) à 

legitimidade dos agentes que nele estão aptos a intervir, (c) ao momento de sua realização, 

(d) ao procedimento para sua formação e (e) a parte de seu conteúdo.  

Considere-se, além disso, que o orçamento também ostenta a condição de etapa de 

planejamento, e por isso se vincula inexoravelmente à Lei de Diretrizes e ao Plano Pluria-

nual, os quais, por sua vez se entrelaçam com os planos nacionais, regionais e setoriais (art. 

165, § 4º). E todo esse sistema de planejamento é realizado para cumprir um objetivo fi-

xado na Constituição, que é a redução das desigualdades regionais e sociais (art. 170, VII), 

sendo o desenvolvimento nacional equilibrado (art. 174, § 1º) um dos mecanismos para 

buscar esse objetivo. E o Estado, como agente normativo e regulador da atividade econô-

mica, tem a obrigação constitucional de atuar no campo da economia pela via do planeja-

mento que, manda a Constituição, é determinante para o setor público (art. 174, caput). 
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No desenvolvimento desse processo de planejamento há um afunilamento da discri-

cionariedade, uma sucessiva limitação das possíveis ações a serem desenvolvidas. Aquilo 

que de inicio é quase que totalmente discricionário, o Plano Plurianual, limitado formal-

mente pela Constituição Federal e materialmente pelos compromissos já assumidos pela 

Administração, no desenvolvimento do processo de planejamento orçamentário, torna-se 

elemento de vinculação das fases posteriores. 

Assim, na segunda etapa, caracterizada pela elaboração da Lei de Diretrizes, a dis-

cricionariedade já se restringiu ao conteúdo do PPA, de forma que é do universo de ações 

ali positivadas que se extrairá o seu conteúdo. E, quando se chega à terceira fase, a Lei Or-

çamentária, a vinculação é total, não sendo possível, nesta terceira etapa, inovar com rela-

ção ao que ficou estabelecido nas etapas anteriores. 

A LOA é limitada materialmente pela lógica do sistema, e, formalmente, por 

expressa vedação constitucional, constante do artigo 165, § 8o, segundo o qual ela não 

poderá conter dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. 

Por isso, ela não se caracteriza como plano de governo, mas como sua expressão 

contábil e financeira. O plano não é veiculado pela Lei Orçamentária, mas pelas leis que a 

antecedem, tanto que não são admitidas emendas a ela que não sejam compatíveis com as 

leis que a precedem. Essa impossibilidade de inovação no orçamento mostra que sua 

função é de oferecer condições para a concretização do planejamento. 

Por isso, não cabe discussão sobre ser o orçamento impositivo, já que impositivo, 

ou “determinante”, na locução constitucional, é o planejamento. E o orçamento junto. 
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TERCEIRA PARTE 

O JULGAMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS NA CONSTITUIÇÃO 

DE 1988 

 

 

CAPÍTULO 10 

O ORÇAMENTO E AS CONTAS PÚBLICAS 

 

 

SEÇÃO 1 

O ORÇAMENTO:  

PONTO DE CONVERGÊNCIA TÉCNICO-POLÍTICO-JURÍDICO 

 

 

A Constituição Federal de 1988, apresenta em seu artigo 3º aqueles que fixou como 

objetivos fundamentais do Estado Brasileiro: a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária; a garantia do desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e da 

marginalização; a redução das desigualdades sociais e regionais; a promoção do bem de 

todos, sem preconceitos e sem discriminação. 

A fixação desses objetivos vai muito além de uma mera declaração de intenções, 

pois eles se caracterizam como deveres jurídicos impostos pela Constituição para toda a 

estrutura de poder que cria. São deveres porque representam muito mais do que mera 

orientação, que pode ou não ser seguida, mas traduzem uma obrigação de agir, para buscar 

sua realização. São deveres porque, a partir de seu estabelecimento é que a Constituição 

passa a criar normas para os alcançar. São deveres porque devem ser tomados como 

critérios, seja para a produção legislativa, seja para a interpretação das normas existentes e 

mesmo para se apurar a legitimidade da ação estatal. 

Essencial para a consecução desses fins é a intervenção do Estado nas atividades 

econômicas, que tanto pode se dar pela atuação direta nessas atividades, como 

indiretamente, por meio da edição de normas jurídicas.  

Estabelecendo mais concretamente a forma de atuação do Estado, a Constituição 

(art. 174) diz que ele é o agente normativo e regulador das atividades econômicas, cabendo 
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a ele, além das funções de fiscalização e incentivo, outra que é colocada em relevo, não 

apenas nesse dispositivo, mas ao longo do Texto Fundamental. É a função de plane-

jamento,  determinante para o Poder Público e indicativo para o setor privado. 

Embora o planejamento não seja uma novidade no universo jurídico brasileiro, no 

modelo vigente o orçamento, amplamente considerado, compreendendo, além da lei 

orçamentária, também a lei de diretrizes e o plano plurianual, passou a ser o principal 

instrumento de planejamento da atuação do Estado. 

A vinculação entre a função de planejamento as normas orçamentárias data de 

1967, ano em que foi editado o Decreto-Lei n° 200, que, entre outras disposições, colocou 

as atividades da Administração, que importassem em assunção de obrigações e em 

desembolso de recursos, vinculadas a um planejamento plurianual. 

Desde então passou-se a adotar esse modelo, em decorrência do qual as leis 

orçamentárias passaram a ter cada vez mais importância na atividade de planejamento, até 

chegar-se ao ponto de que se caracterizarem como verdadeiros planos de governo. 

Tanto nas atividades de geração de receitas, quanto nas de aplicação dessas receitas, 

as decisões são motivadas por razões diversas, como as convicções ideológicas e os 

interesses políticos, que, amplamente considerados, abrangem desde o atendimento das 

reais necessidades da população até os mais mesquinhos objetivos eleitorais. Há certas 

decisões, porém, que, embora não estejam isentas das convicções nem dos interesses, 

baseiam-se em outros critérios. 

São decisões que afetam direta ou indiretamente, e em graus variados, toda a 

economia. São escolhas para as quais exigem-se análises altamente técnicas, pois que 

devem ser feitas num cenário extremamente complexo. Escolhas para as quais deve-se 

conhecer profundamente fatores como o panorama econômico internacional, as causas e 

conseqüências do déficit público, a composição e a variação do PIB, os juros externos, as 

taxas de inflação e a evolução dos preços, os níveis de emprego e de salários, a política 

monetária e de crédito, a dívida pública, os projetos de interesse estratégico, a balança 

comercial, a necessidade de investimentos em infra-estrutura, o funcionamento das 

empresas estatais, entre outros. 

Há uma série de elementos dessa natureza que não podem ser ignorados, tanto no 

momento da elaboração de um plano de trabalho, quanto no seu desenvolvimento, sob 

pena de serem frustrados muitos dos objetivos nele contemplados. São os fatores técnicos, 

responsáveis pela estruturação de parte substancial do orçamento. 
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O orçamento contempla ainda situações de destinação de recursos que não dão 

margem a escolhas. São os compromissos financeiros internos e externos, os juros e a 

amortização das dívidas, as condenações judiciais, as despesas com pessoal e encargos, as 

receitas vinculadas, as reservas para manutenção da máquina administrativa. 

Paralelamente, há situações que envolvem escolhas mais simples, quanto à forma 

de arrecadação e o emprego de recursos, feitos discricionariamente e fortemente marcados 

pela ideologia e pela conveniência política. São, pelo lado da receita, as alterações na 

legislação tributária, e, pelo lado das despesas, a definição de programas e obras voltados 

para as diversas áreas de atuação do Estado, como saúde, reforma agrária, habitação, 

agricultura, assistência social, educação e outras. São planos que podem ter abrangência 

nacional ou regional, são obras que podem ser de interesse nacional, regional ou local, são 

transferências de recursos a entidades públicas e privadas. 

Assim, embora as leis orçamentárias sejam elaboradas pelo Executivo e submetidas 

à apreciação do Legislativo, grande parte dela é, mais ou menos, vinculada por fatores que 

subtraem a liberdade dos agentes políticos para definir o destino dos recursos. Apesar 

disso, ainda resta uma parcela bastante considerável para implantação de programas, para o 

desenvolvimento de projetos, para a realização de obras e para a manutenção de atividades, 

parcela cuja destinação é decidida exclusivamente por critérios políticos. 

Embora se possa dizer que também são políticos os critérios para a escolha da 

destinação de todos os recursos orçamentários, a diferença é que em alguns casos a decisão 

política tomada num momento anterior orientou a atuação da Administração em médio 

prazo, fazendo-a assumir compromissos que passaram a vincular a elaboração dos futuros 

orçamentos. Noutros casos, a decisão política pode ser tomada livremente, por não existir 

uma situação de comprometimento decorrente de decisões anteriores. 

Considere-se, ainda, que não é alterada pelo Legislativo a alocação proposta pelo 

Executivo da quase totalidade dos recursos não comprometidos, passíveis de serem 

destinados para uma ou outra finalidade. Isso ocorre por uma razão simples, decorrente da 

própria organização do sistema de governo e do processo de escolha dos parlamentares. É 

que o Poder Executivo, ao elaborar o orçamento – na verdade, ao elaborar o planejamento 

orçamentário – leva em consideração a situação e as prioridades em relação a cada uma das 

diversas áreas de atuação do Estado, como transporte, saúde, infraestrutura, cultura, 

ciência, educação, segurança, entre outras.  E também os fatores geográficos, considerando 

as peculiaridades e as necessadidades de cada região do país, do norte ao sul, do vastíssimo 

litoral às fronteiras cercadas de matas. Isso tudo precisa ser compatibilizado com a 
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capacidade de arrecadação, com os compromissos já firmados e com a visão pessoal do 

Presidente da República, cujas escolhas orientam predominantemente esse trabalho. 

Já o Congresso Nacional, por ter sua composição fragmentada de diversas 

maneiras, por regiões, por partidos políticos, por grupos de afinidades, tem uma visão 

fragmentada dos interesses que devem ter prioridade na elaboração das leis orçamentárias. 

Decorre dessas circunstâncias uma característica essencial para a compreensão da 

do trabalho de um e de outro Poder com relação ao orçamento. Naturalmente nenhum 

Congressista pode ter a visão ampla das necessidades do País que a estrutura do Poder 

Executivo oferece ao Presidente da República. Mas o Presidente da República, justamente 

porque precisa ter esse ponto de vista do conjunto, não consegue ter uma percepção tão 

aguda das necessidades locais quanto a de um Senador e, mais ainda, de um Deputado. 

Em todos os casos, seja qual for o fator determinante para definir as escolhas, uma 

vez incluídas no orçamento, adquirem o caráter de lei. 

No orçamento, o técnico e o político convergem para o jurídico. 
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SEÇÃO 2 

A CARACTERIZAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS 

 

 

O modelo de Estado de Direito, de orientação liberal e não intervencionista, surgido 

a partir das revoluções liberais do fim do século 18, teve por fundamento teórico a clássica 

separação de Poderes, concebida por Montesquieu e registrada no célebre Capítulo VI do 

Livro XI, de sua obra "O espírito das leis". 

A criação de três órgãos, chamados Poderes, aos quais foram outorgadas funções 

distintas, caracterizou-se como uma divisão funcional do poder estatal. Essa iniciativa, po-

rém, não tinha como principal objetivo organizar o funcionamento do poder, mas tinha 

uma clara finalidade política. Pretendia impedir que o poder central se expandisse ilimita-

damente, garantindo com isso a liberdade do indivíduo perante o Monarca.  

Se, no campo político, era desejo de todos que o Governo se distanciasse das ativi-

dades dos particulares e a liberdade era um bem defendido até pelas armas, no campo eco-

nômico e social a realidade foi outra. Esse distanciamento serviu aos interesses dos que 

detinham os recursos e os meios de obtê-los, resultando numa exploração desenfreada que 

passou à história sob a denominação de capitalismo selvagem. 

A reação a esse estado de coisas foi a intervenção estatal na economia, área que até 

então os defensores do liberalismo tinham como própria da iniciativa privada. Essa inter-

venção, na verdade, levou a uma discussão sobre a delimitação do que seria público e do 

que seria privado, surgindo, então duas concepções sobre qual seria o melhor modelo de 

organização econômica. 

De um lado estavam as doutrinas radicais, socialistas e comunistas, que viam na 

propriedade privada a raiz do problema e pregavam sua coletivização e a dos meios de 

produção. De outro, a corrente moderada, integrada por aqueles que, procurando alternati-

vas ao modelo liberal, entendiam estar o problema na falta de um controle estatal sobre a 

ordem econômica, corrente que acabou prevalecendo por preservar a democracia e conju-

gar com ela valores essenciais da liberdade econômica. 

Por isso, nas palavras de ANDRÉ RAMOS TAVARES 136, “o certo é que o Estado 

liberal clássico entrou em declínio, porque práticas intervencionistas passaram a ser adota-

das, consideradas não só necessárias, mas igualmente legítimas”. Essa intervenção passou 
                                                 
136 TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico, São Paulo: Editora Método, 2003, p. 53-55. 
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a ser o elemento marcante do chamado Estado Social. Este, prossegue, se caracteriza “por 

ter um ideal, uma meta, consistente na busca de melhoria das condições de vida pela pres-

tação positiva do Estado em diversos setores”, diferentemente do mero Estado Liberal In-

terventor, no qual “não há preocupações sociais, mas sim de ordem técnica, com o próprio 

liberalismo”, pois o intervencionismo “não ocorre pela presença do Estado como garanti-

dor social, de políticas públicas essenciais ao bem-estar da sociedade”. 

O Estado Contemporâneo passou a receber diversas denominações, segundo as di-

ferentes doutrinas econômicas surgidas a partir do início do século passado. Mas, esteja ele 

abrigado sob o rótulo que for - socialista, neoliberal, desenvolvimentista - caracteriza-se 

por sua tendência de participar da vida do cidadão, embora de forma mais ou menos pro-

funda, conforme sua orientação política. Assim, seja por uma rigorosa limitação da liber-

dade, seja pela interferência, ainda que de maneira menos ostensiva, em grande diversidade 

de setores, ou, ainda, pelo direcionamento da atividade econômica, pretende o Estado, com 

essa presença ampla e permanente, desincumbir-se dos encargos que lhe foram atribuídos 

pelas novas concepções sobre a sua missão. 

A contrapartida natural dessa intervenção é a cobrança, por parte daqueles que a 

sofrem, de que ela produza os frutos que justificaram sua ocorrência. E, como essa 

intervenção se dá de maneira ampla e variada, muitas e muito diversificadas são as 

cobranças impostas ao Poder Público. Não basta, por exemplo, que atenda aos reclamos de 

uma parcela da sociedade e implemente uma política de desenvolvimento que melhore os 

números da economia, se em decorrência dessa estratégia não surgirem melhorias efetivas 

na vida das pessoas. Para atender às necessidades e às expectativas do cidadão é necessário 

que se resolvam os problemas que o afetam cotidianamente. 

Por isso, a par de grandes decisões políticas e econômicas, que afetam diversos e 

poderosos setores da economia, o orçamento deve contemplar obras e programas que 

atendam as necessidades da população. Averiguar quais são e, dentre elas, estipular quais 

são prioritárias, são os primeiros passos para a realização um planejamento que leve à 

fixação de metas e à satisfação da demanda concreta da população. Atender a esta 

demanda ou, pelo menos, buscar prestar esse atendimento é o que legitima o agir estatal. 

Nem mesmo a realização de obras reconhecidamente de utilidade pública é 

suficiente para dar legitimidade às despesas realizadas. É preciso que tais obras, assim 

como todos os programas e atividades governamentais, sejam marcados com o timbre da 

prioridade. É preciso que, mais do que úteis, sejam necessários e que sejam mais 

necessários que outros, que restaram relegados a um segundo plano. E, mais ainda, é 



125  

preciso que o dimensionamento das obras e dos serviços tenha respaldo em cálculos de 

quantificação da necessidade, a fim de melhor atender a comunidade a que se destinam. 

Tome-se um exemplo. Se em determinado bairro de certa cidade for reformado um 

espaço público e nele for construída uma praça, com bancos, árvores e jardim, essa será 

certamente uma obra útil para a comunidade. Se, porém, nesse bairro as ruas não forem 

asfaltadas, o esgoto correr a céu aberto e não houver creches, escolas, nem postos de saúde, 

ninguém em sã consciência admitirá que a construção da praça era uma obra prioritária 

para aquela população. 

Sendo, pois, os recursos, menores que as necessidades, até mesmo em função da 

posição de provedor que ao Poder Público foi dada, impõe-se a necessidade de que este 

adote permanentemente a prática do planejamento, de forma a estabelecer, para um 

determinado período, quais necessidades serão atendidas; quando, nesse período, o serão; 

qual o montante e qual a origem dos recursos que serão utilizados para tanto. 

Por isso, é inafastável a vinculação das contas a serem prestadas com o conteúdo 

das leis de planejamento orçamentário. Planejamento que se desenvolve em três etapas, 

que é amplamente discutido e passível de alteração por emendas e que, ao final de cada 

uma, tem-se como resultado uma lei, que vinculará a elaboração das leis posteriores. 

O Plano Plurianual, segundo a missão que lhe foi dada pela Constituição, deve ser o 

resultado de um processo que alia elementos de natureza técnica e financeira, mas que é 

regido pelo entendimento político. É nele que ficam estabelecidas metas para um período 

que alcança dois mandatos, determinação legal que visa subtrair desse planejamento as 

marcas pessoais, aproximando-o de um instrumento mais ligado aos anseios da população. 

Do conteúdo desse plano é que se escolherão as medidas consideradas prioritárias, 

que serão implementadas no exercício seguinte. Assim, quando da aprovação da Lei 

Orçamentária, nela não apenas estarão previstas as medidas consideradas mais importantes, 

como também estarão alocados recursos em volume suficiente para concretizá-las. 

Por isso, ao prestar contas, deve o Chefe do Executivo demonstrar se cumpriu e 

como cumpriu as incumbências que a ele foram atribuídas por aquelas leis. Prestar contas 

não apenas do utilização do dinheiro público segundo as normas que a regem, mas dos 

resultados obtidos com essa utilização. Prestar contas de sua gestão, do que fez, do que não 

fez e das razões que o impediram de fazer. 

A prestação de contas nunca foi uma simples verificação do cumprimento das 

normas legais de realização de despesas. Por isso, nunca se limitou ao realizado, mas 

sempre abrangeu o que não foi feito. 
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Mesmo quando o Brasil vivia sob o regime imperial, já não apenas se estabelecia a 

obrigatoriedade da prestação de contas, mas se reconhecia nesta um conteúdo político, 

caracterizado pela justificativa por eventual não realização de serviços para os quais 

houvessem sido concedidos créditos orçamentários. O Decreto Imperial n° 313, de 18  de 

outubro em 1843, artigos 5o e 6o, trazia disposições que não deixam dúvidas quanto à 

vinculação entre orçamento e prestação de contas e quanto à abrangência desta: 

“Art. 5o Na mesma occasião, em que o Ministério da Fazenda a-

presenta o Balanço definitivo de cada Exercicio, offerecerá tambem 

uma Proposta de Lei para a approvação das contas desse Exercicio, 

fixando definitivamente tanto a Receita e Despeza a elles perten-

centes, como aos anteriores. 

Art. 6o Nas contas que acompanharem a referida Proposta, o Go-

verno não só justificará todos os excessos de despeza que houver em 

cada artigo da Lei respectiva, para que não tenha sido sufficiente o 

credito votado, mas tambem dará as razões por que não forão 

despendidas sommas concedidas para serviços, que se não tenhão 

realisados”. 

Mesmo no Governo Militar e até na Carta de 1967 e na Emenda nº 1, de 1969, 

constou a competência exclusiva do Congresso Nacional para julgar as contas do Presi-

dente da República 137, embora nenhuma consequência decorresse desse julgamento. 

Constou também a competência da Câmara dos Deputados para proceder à tomada de 

contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro 

de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa. 138 

Antes da atual Constituição, a prestação de contas restringia-se à regularidade 

formal, uma vez que os objetivos e as metas eram pessoais. Eram estabelecidos pelo 

próprio governante, informalmente ou, ainda que formalmente, por atos desprovidos de 

juridicidade. Não representavam um compromisso, a não ser moral, por conta das 

promessas da campanha eleitoral. Assim, de seu desempenho não tinha que prestar contas 

a ninguém, a não ser, politicamente, ao eleitorado. 

No novo sistema de planejamento, os objetivos e as prioridades passaram a ser do 

Poder Público amplamente considerado e, ainda mais, da própria sociedade, que tem 

                                                 
137 1967, art. 47, VII; 1969, art. 44, VIII 
 
138 1967, art. 42, II; 1969, art. 40, II 
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possibilidade de participar diretamente de sua definição. 

A prestação de contas, portanto, conta agora com um novo elemento a ser analisado 

e que pode ser decisivo para sua aprovação ou rejeição, que é a observância dos planos e a 

concretização dos objetivos neles fixados. 

Considere-se, ainda, que há um equívoco generalizado com relação à denominação 

que se dá à prestação de contas. O Tribunal de Contas da União, o Congresso Nacional e 

sua Comissão Mista de Orçamento e o próprio Poder Executivo adotam a denominação 

“contas do Governo”. No entanto, como observou o Senador JEFFERSON PERES em seu 

Relatório sobre as contas de 1996 139, “a Constituição, em nenhum momento, menciona a 

expressão ‘contas do Governo Federal’. Em suas disposições, a Carta Magna determina 

que o Presidente preste ao Congresso Nacional as contas referentes ao exercício anterior, e 

que o Congresso ‘julgue anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República’”. 

Trata-se de hábito que reclama correção, pois que não se pode admitir em textos 

formais a utilização de expressões que são correntes em linguagem coloquial. A prestação 

de contas é obrigação pessoal do Presidente da República. A responsabilidade pelo não 

cumprimento dessa obrigação é dele. As acusações sobre irregularidades devem pesar con-

tra ele. O direito ao contraditório e à ampla defesa devem ser oferecidas a ele. As conse-

quências pela rejeição das contas, desde que baseada na ocorrência de ato doloso de im-

probidade administrativa, é dele. 

O “Governo” não presta contas. O Presidente as presta.  

 

                                                 
139 Veja-se o capítulo seguinte. 
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SEÇÃO 3 

FUNDAMENTOS DO JULGAMENTO POLÍTICO 

 

 

O julgamento das contas do Executivo se caracteriza como uma das prerrogativas 

de que goza o Legislativo para realizar o controle de natureza política sobre o Governo. 

Em sua essência, esse controle envolve o acompanhamento permanente da execução dos 

planos aprovados, além da avaliação dos resultados obtidos com sua realização. 

Esse acompanhamento, não envolve as atividades rotineiras da Administração,  

embora nada impeça que isso seja feito, mas sim as atividades consideradas em seu 

conjunto, como ações ordenadas destinadas a alcançar um objetivo determinado. Essa 

fiscalização, para a qual há inúmeros mecanismos previstos na Constituição, pode oferecer 

informações importantes para o exercício do controle político, notadamente para orientar o 

julgamento das contas. 

Pode também contribuir para o aperfeiçoamento do processo de democratização da 

eleição de prioridades, seja pela possibilidade de participação mais intensa da população, 

seja pela avaliação crítica dos resultados alcançados. 

Como já se anotou, todo ato administrativo deve ter como finalidade o interesse 

público, podendo esse interesse ser mais específico em certas situações, notadamente quan-

to ao orçamento. Nesse ato de administração, que o orçamento materialmente é, estão fixa-

dos uma série de objetivos, os quais tem suas finalidades expressamente previstas, e até 

mesmo quantificadas – não no orçamento propriamente dito, mas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

Assim como a elaboração do orçamento foi orientada pelas demandas públicas, 

essas mesmas demandas, ou o atendimento delas, deve orientar o julgamento das contas. 

Para que isso ocorra, porém, é preciso que haja lei especificando o conteúdo da prestação 

de contas que seja útil à apreciação que se faz no Legislativo, bem como os critérios para 

aprovação e rejeição e o procedimento. 

Ocorre que não há lei regulamentando a prestação de contas pelo Executivo, nem o 

julgamento que deve ser feito pelo Legislativo. A Lei de Responsabilidade Fiscal, embora 

traga uma série de exigências para a elaboração da prestação de contas, não trata do conte-

údo que poderia ser útil para um julgamento de caráter político, nem estabelece critérios 

para aprovação ou rejeição. 
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Não existe, portanto, norma que estabeleça o conteúdo da prestação de contas que 

seria interessante para o julgamento pelo Legislativo. O Regimento Interno do Tribunal de 

Contas da União, em seu artigo 221, especifica alguns documentos que devem acompanhar 

a prestação, mas esses, naturalmente, servem para a análise que aquela Corte deve realizar. 

Esse foi um dos pontos abordados no consistente parecer preparado pelo Senador 

JEFFERSON PERES 140, Relator das Contas de 1996. Em seu relatório, o eminente Con-

gressista, após anotar que “em face da inexistência de normas emanadas pelo Congresso 

Nacional sobre a matéria, restou o espaço para o TCU definir diversos aspectos dessa re-

levante atribuição do Congresso Nacional”, tece considerações que merecem transcrição. 

Diz ele: 

“No entanto, os documentos que interessam ao TCU para 

emissão do parecer prévio podem não ser os mais pertinentes para 

que o Congresso Nacional possa emitir o seu juízo de mérito sobre 

as contas. A análise e a apreciação que a Corte de Contas faz são de 

natureza mais técnica e formalística, ao passo que ao Parlamento, 

por sua própria natureza, interessa mais a formulação e a execução 

das políticas públicas. Destarte, o Parlamento não deve cingir-se às 

informações e opiniões contidas no Parecer Prévio, mas dispor de 

outros meios para formar seu juízo de valor baseado em critérios e 

condicionamentos políticos e estratégicos. 

O próprio parecer prévio emitido para as contas do exercício 

de 1996 constitui prova da visão formalista da análise empreendida 

pelo TCU. Neste documento, a Corte de Contas atestou que os Ba-

lanços Gerais da União representam adequadamente a posição finan-

ceira, orçamentária e patrimonial da União. Com base tão somente 

nesta adequação, que é apenas um dos pontos a serem analisados, o 

Tribunal recomenda a aprovação das contas. No texto do parecer, o 

TCU apenas alude a que ‘o Relatório sobre as Contas do Governo 

contém as informações necessárias para o Congresso Nacional anali-

sar os reflexos da administração financeira e orçamentária sobre o 

                                                 
140 PERES, Jefferson. Parecer nº 5/99-CN da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
sobre as “Contas do Governo Federal referentes ao exercício de 1996”, in Diário da Câmara dos Deputados, 
edição de 04/09/1999, p. 39809 e 39810. 
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desenvolvimento econômico e social do País’, não sendo conclusivo 

acerca destas matérias. 

Dessa forma, parece-nos que se torna necessário definir os 

parâmetros que devem balizar o parecer prévio preparado pelo Tri-

bunal de Contas, para que um documento de tamanho vulto possa ser 

utilizado com mais proveito pelo Parlamento, ao qual interessa me-

nos se os números do balanço representam a posição financeira da 

União e mais se houve o cumprimento de metas e dos compromissos 

assumidos pelo Presidente da República para com o Povo brasileiro. 

Assim, a par de julgar as contas, é necessário que esse docu-

mento sirva também como fonte de realimentação do processo de 

planejamento, orçamentação e execução financeira, mediante a indi-

cação de recomendações de procedimentos a serem adotados. 

Outro ponto sobre o qual paira indefinição refere-se aos crité-

rios a serem adotados pelo Congresso para o julgamento das contas 

do presidente. Para que se possa emitir um pronunciamento de mé-

rito, é necessário que o julgador tenha bastante claro em sua mente 

os limites do objeto que está sendo avaliado, bem como as condutas 

que devem ser consideradas como reprováveis. No entanto, nenhum 

dos pontos está estabelecido, seja em lei ou em resolução. 

Pela própria definição dos documentos que compõem as 

contas do Presidente, não há como negar devam elas necessaria-

mente estar relacionadas à execução dos orçamentos. No entanto, 

não deve ser apenas a execução orçamentária objeto de julgamento 

por parte do Congresso Nacional. É necessário que também se veri-

fique o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Presidente 

da República com a Nação, previstos no art. 78 da Constituição, que 

são os de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, 

promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a inte-

gridade e a independência do Brasil. Essa aferição, é claro, trans-

cende a mera análise dos Balanços da União. 

Como responsável pela direção superior da Administração 

Pública, o Presidente deve ter também sua atuação avaliada pelos 

princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal, quais sejam a 
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legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade. Dessa 

forma, a inobservância destes princípios por parte do Poder Execu-

tivo, quando decorrente da conduta omissiva ou comissiva do Presi-

dente, devem refletir negativamente no resultado do julgamento das 

contas. 

É certo também que as contas do Presidente da República de-

vem ser apreciadas tendo em vista o art. 85 da Constituição, que trata 

dos crimes de responsabilidade do Presidente da República. Se da 

análise das contas surgir evidência de prática dessa modalidade de 

crime, é certo que o Congresso Nacional não poderá aprovar as con-

tas referentes ao exercício em questão. 

Entendemos que a execução dos planos de governo também 

deve ser considerada quando do julgamento das contas do Presi-

dente. Essa posição pode, à primeira vista, parecer pouco consis-

tente, uma vez que a Constituição estabelece devam os relatórios so-

bre a execução dos planos de governo ser avaliados e não julgados. 

No entanto, não há como negar a interferência que os resultados 

apresentados nestes relatórios têm nas contas do Presidente, uma vez 

que os planos de governo constituem parte primordial da atuação do 

Chefe do Executivo. Dessa forma, entendemos possível que uma 

avaliação negativa dos relatórios de execução dos planos de governo 

possa ensejar uma rejeição no julgamento das contas”.  

Antes de virem à luz as considerações do Senador JEFFERSON PERES, o Tribunal 

de Contas da União apontava eventualmente a necessidade de serem estabelecidas regras 

para a prestação de contas, trazendo notas que revelavam preocupação com a importância 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a realização dos objetivos nela fixados. 

Já na análise das contas relativa ao exercício de 1990, as primeiras interiramente 

reguladas pela Constituição de 1988, o Relator Ministro Homero Santos registrou: “Espe-

ramos, pois, que, ao deliberarmos sobre este Parecer, haja uma reflexão, ainda, sobre a 

conveniência de serem tomadas, no futuro, as medidas ao alcance do Tribunal, a respeito 

das sugestões resumidas, tais como: atualizar as normas vigentes sobre apresentação e a-

preciação global da ação do Governo, ao final de cada exercício, de tal forma que haja 

metodologia pré-estabelecida, dados, índices e aspectos a serem verificados”. 
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E também: “Cabe-nos, ainda, sugerir que sejam determinadas imediatas pro-

vidências no sentido de que: 1) o DTN faça constar, nas próximas Contas do Governo, as 

informações do atingimento das metas e objetivos estabelecidos na Lei de Diretrizes Or-

çamentárias - LDO, no Plano Plurianual de Investimentos e nos Programas de Governo 

(...)”; 2) o Controle Interno passe a realizar efetivo acompanhamento fisico-financeiro de 

projetos e atividades, que torne visível e conhecido o desempenho concreto da ação 

governamental, ao invés de tão-somente a fria soma dos recursos aplicados; (...)” 

As contas de 1992 tiveram a peculiaridade de terem dois responsáveis, em razão do 

afastamento do então Presidente Fernando Collor de Mello e da assunção de seu cargo pelo 

Vice-Presidente, Itamar Franco. 

O Relator das contas foi o Ministro Olavo Drummond, que assentou: “A prestação 

de contas do exercício de 1992 engloba dois períodos de gestão, correspondendo o pri-

meiro ao que vai de 1º de janeiro a 29 de setembro e o segundo entre 30 de setembro a 31 

de dezembro. Não obstante, não se pode e nem se deve estabelecer qualquer marco divi-

sório entre eles, vez que as virtudes nominadas ou os defeitos identificados se constituíram 

em um "continuum", sem que se possa precisar uma demarcação de quando tiveram início 

ou fim. (...) A prestação de contas do Presidente da República não é, pois, uma jus-

taposição ou agregado de contas de agentes públicos específicos. Constitui-se, isto sim, em 

uma avaliação global do desempenho do Governo, cujos parâmetros são os objetivos e 

metas fixadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Or-

çamentária anual. (...) Não obstante, registrei neste Relatório um conturbado desempenho 

gerencial do Governo durante o exercício de 1992, com penosos reflexos na economia bra-

sileira. Não há, porém, evidência de vício nas contas examinadas que pudesse ou devesse 

levar esta Corte a recomendar ao Congresso Nacional não aprová-las. (...)” 

Nas contas de 1994, foi Relator o Ministro Adhemar Paladini Ghisi, cuja preocupa-

ção com a vinculação da prestação de contas aos objetivos fixados na LDO começou antes 

do início do exercício de 1994. Disse o Ministro: “Consciente da imensa responsabilidade 

e da complexidade das tarefas a serem executadas para o fiel cumprimento da missão a 

mim confiada, submeti aos meus ilustres pares, ainda ao final de 1993, um conjunto de di-

retrizes para a apreciação das Contas do Governo da República, relativas ao exercício de 

1994, com fundamento no art. 171 do Regimento Interno, sendo aprovadas e consubs-

tanciadas na Decisão nº 538/93-TCU-Plenário, Sessão de 13 de dezembro de 1993. Assim, 

durante todo o exercício de 1994 (...) foram executados os trabalhos planejados, tanto de 

acompanhamento da execução orçamentária, como de realização de importantes auditorias, 
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levantamentos "in-loco", estudos e pesquisas (...) Na verdade, os trabalhos dêstinados à 

apreciação das Contas em exame iniciaram-se em 1993 pelo acompanhamento de todo o 

processo de elaboração e aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias pertinente (...)”. 

Apesar de seus cuidados, a situação se complicou: “O exercício de 1994 foi carac-

terizado por um emaranhado de dispositivos que regulam o processo orçamentário, tendo 

sido a execução dos orçamentos públicos bastante tumultuada pelo atraso na aprovação da 

Lei Orçamentária Anual (Lei nº 8.933, de 09 de novembro de 1994) e face às alterações 

introduzidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 8.694, de 12 de agosto de 1993), 

que sofreu sucessivas modificações por Medidas Provisórias, inclusive após a fase de exe-

cução dos orçamentos”. 

As contas de 1996, relatadas pelo Senador Jefferson Peres, foram aprovadas pelo 

Congresso Nacional em dezembro de 2002. Coincidência ou não, a partir do relatório sobre 

as contas do exercício de 2003, o Tribunal de Contas da União faz constar um item que 

denomina “Priorização de Ações”, no qual analisa o atendimento, na execução orçamentá-

ria, das ações às quais a Lei de Diretrizes Orçamentárias conferiu status de prioridade. 

Alguns dados colhidos dessa análise mostram que tinha razão o eminente Senador. 

No exercício de 2003, do total das dotações destinadas a atender os 116 programas 

prioritários, foram utilizados cerca de setenta por cento dos recursos. E foram utilizados 

perto noventa por cento do total das dotações destinadas a atender os outros 226 programas 

que não havim sido considerados prioritários. 

No exercício de 2004, diversas ações identificadas como prioritárias não foram se-

quer executadas, como por exemplo a “Concessão de crédito educativo a estudantes ca-

rentes” e o “Pagamento de indenização aos ocupantes das terras demarcadas”. Sobre isso 

disse o Tribunal de Contas da União: “O volume das dotações orçamentárias concernentes 

a essas ações não é expressivo frente ao orçamento da União. Contudo, em se tratando de 

ações prioritárias, a não-execução dessas despesas só pode ser aceita diante da ocorrência 

de fatores imprevisíveis que impeçam sua efetivação”. (p. 46) 

No exercício de 2005, o Tribunal registrou (p. 31) que apesar de “incluídas na lei 

orçamentária, percebeu-se, como já ocorrido no exercício anterior, a existência de 29 ações 

que não foram executadas no orçamento de 2005, ainda que classificadas pelo Governo 

como prioritárias (...)”. E que “foram apuradas, mais uma vez, divergências entre as metas 

prioritárias estipuladas pelo Governo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e aquelas 

efetivamente registradas na Lei Orçamentária Anual”,  que levou a Corte a questionar se a 
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classificação de uma meta como prioritária, na LDO, tornaria obrigatória sua inclusão no 

orçamento e até mesmo sua execução (p. 31). 

Em 2006, o Tribunal resolveu aquele questionamento, fazendo constar de seu 

relatório (p. 28) que as prioridades fixadas no Anexo de Metas e Prioridades devem constar 

do projeto de lei orçamentária. “Caso contrário, o Poder Executivo tem que justificar, na 

Mensagem do projeto de lei orçamentária, o atendimento parcial das metas e prioridades 

ou a inclusão de outras prioridades, em detrimento das constantes daquele Anexo. Em pa-

receres prévios sobre as Contas de Governo, relativos aos últimos exercícios, foram fre-

qüentes as críticas deste TCU relacionadas à perda de efetividade do Anexo de Metas e 

Prioridades da Administração Pública Federal, fixadas na LDO, chegando-se mesmo a 

questionar sobre a exata função desse Anexo, e duvidar da adequação de vinculação e 

obrigatoriedade entre as ações dos principais instrumentos de planejamento e orçamento 

(PPA, LDO e LOA). No exercício de 2006, foram apuradas, mais uma vez, divergências e 

incongruências entre diversas metas prioritárias estipuladas pelo Governo, na Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (LDO/2006), e aquelas efetivamente registradas na Lei Orçamentária 

Anual (LOA/2006)”. 

No exercício de 2007, o Tribunal anotou que “embora incluídas na lei orçamentária, 

percebe-se, como já ocorrido em exercícios anteriores, a presença de ações definidas como 

prioritárias (LDO/2007) com nenhuma ou baixa execução no orçamento de 2007 ”. 

No exercício de 2008, o Tribunal constatou que das 315 ações prioritárias, “apenas 

62 ações, 20%, constaram do PLOA 2008 apresentando o mesmo código. Das 253 ações 

prioritárias restantes, 38 ações, ou seja 15%, figuraram no PLOA 2008 exibindo outro 

código de ação ou apresentando dissonâncias em termos de produtos, unidade de medida, 

título e programas”. E também “(...) determinou ao Ministério do Planejamento, Orça-

mento e Gestão que, quando da elaboração dos projetos de lei orçamentária, observasse as 

prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou justificasse na forma da 

lei o seu não atendimento”. 

No exercício de 2009, das ações relacionadas como prioritárias no Anexo I da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias apenas 24% foram executadas e 101 ações não foram incluí-

das Lei Orçamentária Anual. 

Embora o julgamento tenha caráter político, no sentido de que caracteriza uma 

apreciação a respeito de escolhas políticas, não parece possível que esse juízo de valor seja 

manifestado aleatoriamente, sem a fundamentação dessa decisão e sem a indicação precisa 

dos problemas encontrados, passíveis de sujeitá-las à rejeição.  



135  

Também não parece possível aceitar que o responsável pela prestação das contas 

seja submetido a um processo de julgamento, do qual podem lhe advir consequências de 

natureza grave, sem que tenha a oportunidade de se manifestar perante o órgão julgador. 

Algumas normas sobre o julgamento das contas estão fixadas na Constituição e 

outras constam da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos Regimentos Internos, do Senado, 

da Câmara e do Congresso. Mas não tratam de pontos fundamentais, como o conteúdo da 

prestação de contas, o teor do parecer da Comissão Mista que a analisa, os fundamentos 

para aprovação ou rejeição e as regras procedimentais. Regras que, obviamente, devem 

possibilitar ao responsável pelas contas ter ciência da posição do órgão que as analisou a 

respeito de seu desempenho, sem o que não terá condições de exercer seu direito ao 

contraditório e à defesa. 

Considere-se também que, por serem os critérios do julgamento político diferentes 

daqueles utilizados pelo Tribunal de Contas, não se pode aceitar que a oportunidade de 

manifestação perante aquela Corte satisfaça a exigência constitucional do contraditório e 

da ampla defesa. 
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CAPÍTULO 11 

A POSIÇÃO DO JULGAMENTO DAS CONTAS 

NO SISTEMA DE CONTROLE PARLAMENTAR DO GOVERNO 

ESTABELECIDO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

 

A atribuição do Legislativo de julgar as contas do Executivo integra um abrangente 

sistema de controle, que se inicia com a escolha das ações a serem desenvolvidas, passa 

pelo acompanhamento da execução de tais ações e chega à responsabilização pelas falhas, 

sejam elas legais, técnicas ou político-administrativas. 

Antes, porém, de iniciar a análise para identificar a posição desse julgamento no 

sistema de controle parlamentar, convém esclarecer uma situação um tanto confusa, criada 

pela redação do Texto Constitucional, o qual, pelo artigo 49, inciso IX, atribui ao 

Congresso Nacional competência exclusiva para “julgar anualmente as contas prestadas 

pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de 

governo”. (Grifei) 

A utilização de verbos diferentes indica diferentes ações, embora o legislador, por 

razões de difícil compreensão, as tenha incluído no mesmo período, causando a falsa im-

pressão de serem atos conjugados. 

O verbo “julgar” 141 denota uma tomada de decisão sobre uma situação já conclu-

ída, a qual, por não mais poder ser alterada, resta confrontar com os parâmetros que lhe são 

pertinentes e emitir sobre ela um juízo de adequação. Denota, pois, a existência de uma 

resolução, cujo conteúdo implicará em aprovação ou rejeição. 

Já o verbo “apreciar” tem aqui o significado de analisar, de avaliar, de examinar, 

sem, no entanto, comportar a acepção de decidir. Traduz atividade que deve ser realizada 

simultaneamente com o objeto da apreciação, atividade que pressupõe estar a ação em 

pleno desenvolvimento, havendo a possibilidade de correções e de ajustes e até mesmo de 

redefinição de prioridades. 

                                                 
141 LÚCIA VALLE FIGUEIREDO pensa ser inadequado o termo “julgar”. “Considerando-se o monopólio de 
jurisdição pelo Judiciário, o correto seria dizer ‘apreciar para homologar’, ‘glosar’ (rejeitar) e, por via de 
conseqüência, ‘sancionar’. Ocorre, pois, que ‘julgar’ não pode denotar atividade excludente da apreciação do 
Poder Judiciário. Pode – isto, sim – significar que, exercida a competência, há preclusão administrativa. É 
dizer, após o julgamento não poderá mais a Administração ou o órgão fiscalizador se voltar sobre as 
despesas, inquinando-as de ilegais”. (FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 4a ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 345, Nota de rodapé n° 9.) 
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Não obstante, ao longo do Texto Constitucional, o verbo “apreciar” pode ser en-

contrado nesta acepção e também como sinônimo de “julgar”. 

É o caso, por exemplo, do artigo 71, incisos I e III, que instituem a competência do 

Tribunal de Contas para “apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da Re-

pública, mediante parecer prévio” e para “apreciar a legalidade dos atos de admissão de 

pessoal e das concessões de aposentadorias, reformas e pensões”. Na primeira, o verbo é 

usado como sinônimo de analisar, e, na segunda, para definir ação que implicará em apro-

vação ou rejeição do registro, caracterizando, pois, verdadeiro julgamento. 

A esse respeito, o Regimento Interno do Tribunal de Contas da União prevê, em 

seus artigos 260 e seguintes, uma série de providências, entre as quais até mesmo um “pro-

cesso em tomada de contas especial, para apurar responsabilidades e promover o ressarci-

mento das despesas irregularmente efetuadas” (art. 262, § 2º) 142. 

É o caso, também dos artigos 58, § 2º, inciso VI, e 136, §§ 6º e 7º da Constituição. 

O primeiro dá às Comissões Permanentes do Congresso Nacional e de cada uma de suas 

Casas, competência para “apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-

riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer”. Não se trata aqui de aprovação ou 

rejeição, já que essa atividade cabe ao Plenário do Congresso, que a realiza durante o pro-

                                                 
142 Diz a Resolução nº 155, de 04/12/02, que aprova o Regimento Interno do Tribunal de Contas da União: 
“Art. 260. Para o exercício da competência atribuída ao Tribunal, nos termos do inciso III do art. 71 da 
Constituição Federal, a autoridade administrativa responsável por ato de admissão de pessoal ou de 
concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, a que se refere o artigo anterior, submeterá os dados e 
informações necessários ao respectivo órgão de controle interno, que deverá emitir parecer sobre a legalidade 
dos referidos atos e torná-los disponíveis à apreciação do Tribunal, na forma estabelecida em ato normativo. 
§ 1º O Tribunal determinará ou recusará o registro dos atos de que trata este artigo, conforme os considere 
legais ou ilegais. § 2º O acórdão que considerar legal o ato e determinar o seu registro não faz coisa julgada 
administrativa e poderá ser revisto de ofício pelo Tribunal, com a oitiva do Ministério Público, dentro do 
prazo de cinco anos do julgamento, se verificado que o ato viola a ordem jurídica, ou a qualquer tempo, no 
caso de comprovada má-fé. Art. 261. Quando o Tribunal considerar ilegal ato de admissão de pessoal, o 
órgão de origem deverá, observada a legislação pertinente, adotar as medidas regularizadoras cabíveis, 
fazendo cessar todo e qualquer pagamento decorrente do ato impugnado. § 1º O responsável que 
injustificadamente deixar de adotar as medidas de que trata o caput, no prazo de quinze dias, contados da 
ciência da decisão deste Tribunal, ficará sujeito a multa e ao ressarcimento das quantias pagas após essa data. 
§ 2º Se houver indício de procedimento culposo ou doloso na admissão de pessoal, o Tribunal determinará a 
instauração ou conversão do processo em tomada de contas especial, para apurar responsabilidades e 
promover o ressarcimento das despesas irregularmente efetuadas. Art. 262. Quando o ato de concessão de 
aposentadoria, reforma ou pensão for considerado ilegal, o órgão de origem fará cessar o pagamento dos 
proventos ou benefícios no prazo de quinze dias, contados da ciência da decisão do Tribunal, sob pena de 
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa. § 1º Caso não seja suspenso o pagamento, ou 
havendo indício de procedimento culposo ou doloso na concessão de benefício sem fundamento legal, o 
Tribunal determinará a instauração ou a conversão do processo em tomada de contas especial, para apurar 
responsabilidades e promover o ressarcimento das despesas irregularmente efetuadas. § 2º Recusado o 
registro do ato, por ser considerado ilegal, a autoridade administrativa responsável poderá emitir novo ato, se 
for o caso, escoimado das irregularidades verificadas. § 3º Verificada a omissão total ou parcial de vantagens 
a que faz jus o interessado, o Tribunal poderá considerar o ato legal, independentemente das comunicações 
que entender oportunas para cada caso”. 
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cesso legislativo, uma vez que tais planos devem ser editados por lei. Já o artigo 136, ao 

tratar do estado de defesa, que é instituído por decreto do Presidente da República, diz que 

o Congresso Nacional “apreciará o decreto dentro de dez dias” e que “rejeitado o decreto, 

cessa imediatamente o estado de defesa”. 

Importa considerar, para demonstrar que se está diante de duas realidades distintas, 

a questão da periodicidade. As contas do Executivo devem ser prestadas anualmente (art. 

84, XXIV) e julgadas anualmente (art. 49, IX). Quanto aos relatórios “sobre a execução 

dos planos de governo”, não há, no Texto Constitucional, outra referência literal a eles, não 

sendo possível, num primeiro momento, saber com que freqüência tais relatórios serão 

apresentados e apreciados. Demanda, pois, esforço interpretativo a identificação de quais 

seriam os relatórios a que se refere o texto. 

Se por um lado, por força do artigo 84, XI, deve o Executivo “remeter mensagem e 

plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, ex-

pondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias”, por outro 

não se encontra determinação de que ele deva remeter ao Congresso relatórios sobre a exe-

cução de tais planos. O único dispositivo encontrado na Lei Maior, que institui para o Exe-

cutivo a obrigatoriedade de apresentar “relatório” a respeito de “execução”, é o § 3º do 

artigo 165, que manda publicar em “até trinta dias após o encerramento de cada bimestre” 

um relatório resumido, mas não de execução de plano de governo e, sim, de execução or-

çamentária. A menos que se entenda, o que é plausível, que pela via da execução orça-

mentária se está executando o plano de governo e, então, o relatório da execução orça-

mentária deve contemplar a execução do plano do governo. 

Tem-se aí uma conexão possível entre aqueles dispositivos. Os “planos de gover-

no” devem estar no Plano Plurianual, devem receber detalhamento na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e devem ser executados mediante a execução dos orçamentos anuais, a res-

peito dos quais deve o Executivo publicar, a cada bimestre, relatórios de execução. 

Esses relatórios devem ser apreciados (analisados, avaliados, examinados, mas não 

julgados) pelo Congresso Nacional, pois, devido à estreita relação que os orçamentos têm 

com a realização dos diversos planos e programas previstos na Constituição (nacionais, 

regionais e setoriais), o acompanhamento da execução possibilita um constante aprimora-

mento desses planos e das ações do Governo. 

E possibilita, também, que o Legislativo acompanhe o desenvolvimento dos traba-

lhos realizados pelo Executivo, os quais terão como parâmetro os objetivos fixados nos 

orçamentos. Isso proporcionará melhores condições para o julgamento das contas. E, note-
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se, a mesma comissão mista permanente que deve emitir parecer sobre as contas do 

Presidente da República, deve também examinar e emitir parecer sobre os projetos das leis 

dos orçamentos, sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais e deve exercer 

o acompanhamento e a fiscalização orçamentária. 

Marcada, pois, a diferença entre julgar e apreciar, passa-se ao tema deste capítulo. 

Conforme a classificação adotada neste estudo, a atividade do Governo está sujeita 

a duas espécies de controle. Há uma que se desenvolve durante a execução orçamentária, 

pela qual o trabalho da administração é acompanhado e confrontado com as normas que o 

regem, podendo ser paralisado, se se verificar a ocorrência de irregularidade. Esta é a 

função de controle ou o controle secundário. E há outra espécie, o poder de controle, ou o 

controle primário, de natureza política, que se inicia com a escolha das ações a serem 

realizadas, passa pelo acompanhamento dessas ações, chega à análise do desempenho em 

relação às metas estabelecidas e culmina com a responsabilização do administrador por 

falhas de gestão. 

Encerrado o exercício financeiro-orçamentário, deve o Administrador elaborar sua 

prestação de contas, a qual, antes de ir ao Congresso, passa pelo Tribunal de Contas e ali 

recebe uma análise técnica, para, ao final, ser submetida a um julgamento de caráter 

eminentemente político. 

Decorrem daí quatro possíveis situações: a aprovação das contas que receberam 

parecer favorável, a rejeição das contas com parecer contrário, a rejeição das contas que 

receberam parecer favorável e a aprovação das contas com parecer contrário.  

Isso ocorre porque o julgamento das contas envolve tanto a análise da legalidade 

dos atos praticados ao longo da execução orçamentária, como a análise do desempenho do 

administrador. E esta análise, da gestão, pode levar à aprovação ou à rejeição das contas, 

independentemente do parecer técnico ter sido favorável ou contrário. 

O julgamento das contas, portanto, não tem somente a conotação de um 

procedimento administrativo de apuração de legalidade, no qual se confrontam os atos 

praticados com as normas que o regem, mas tem a natureza de um julgamento político, no 

qual o parâmetro é um juízo de valor. 

Assim, se o prestador de contas tiver contra si a acusação da prática de um ato 

ilegal, poderá se defender no âmbito do controle judicial, em processo que apurará a 

legalidade do ato praticado. Se, porém, pairar contra si a acusação de não ter feito as 

escolhas adequadas para atender às necessidades da população, não terá como levar a 

discussão ao Judiciário, pois que se trata de avaliação política. 
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Neste caso, o foro apropriado para esse debate é o do próprio Legislativo e o 

momento apropriado é o do julgamento das contas. Embora seja própria da Democracia a 

possibilidade de que as críticas sejam realizadas freqüentemente, a diferença é que, quando 

do julgamento das contas, o desempenho do Administrador não será apenas objeto de 

apreciação, mas de uma decisão. 

Uma decisão contrária, no entanto, como se verá no capítulo seguinte, só trará 

alguma consequência para o responsável, além da repercussão política negativa, se estiver 

fundamentada na prática de ato doloso de improbidade administrativa. 
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CAPÍTULO 12 

CONSEQÜÊNCIAS DO JULGAMENTO 

 

 

Os efeitos jurídicos do julgamento político das contas públicas configuram matéria 

que reclama investigação e análise, em face da escassez de estudos doutrinários, do 

posicionamento jurisprudencial por vezes contraditório e da absoluta inexistência de 

dispositivos legais que regulem o assunto. 

De início, é interessante observar que o legislador constituinte realmente se 

preocupou com a prestação de contas, tanto que fez constar ao longo do Texto 

Fundamental um grande número de dispositivos sobre ela. E essa preocupação tem razão 

de ser, como mostra JOSÉ AFONSO DA SILVA 143: “A prestação de contas da Admi-

nistração Pública é um ponto nuclear da vida republicana. A República é mais do que uma 

simples forma de Estado, porque se caracteriza como uma comunhão da res publica no seu 

entido de coisa, coisa do povo e para o povo; e quem administra a coisa pública, por não 

ser coisa sua, tem o dever de prestar contas, para que seu verdadeiro titular – o povo – 

saiba como se está cuidando dela”. 

A importância dada à prestação de contas pode ser vista pelo sistema estruturado 

pela Lei Maior, que institui uma regra geral segundo a qual deve prestar contas “qualquer 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 

administre dinheiros, bens e valores públicos” (art. 70, parágrafo único), e, ao longo de seu 

texto insere outros dispositivos, mais específicos. Estabelece para o Presidente da 

República a obrigação de fazê-lo e fixa o prazo para isso (art. 84, XXIV), prevê a solução 

para a hipótese da não prestação (art. 51, II) e outorga competência para o julgamento (art. 

49, X). Eleva a falta de prestação de contas ao patamar de circunstância que dá ensejo à 

intervenção por parte da União nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios situados 

em Território Federal e  por parte dos Estados em seus Municípios (art. 34, VII, “d” e 35, 

II). Cria, ou mantém, um órgão especializado na apreciação das contas (art. 71). Manda 

também que as contas dos Municípios fiquem durante sessenta dias, anualmente, à 

disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, além de possibilitar que tais 

contas tenham sua legitimidade questionada (art. 31, § 3°). Essa determinação, que era 

                                                 
143 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição, p. 309. (Destaques no original) 
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restrita aos Prefeitos, foi depois estendida a todos os Chefes do Poder Executivo pela Lei 

Complementar 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que ainda aumentou para todo o 

exercício o período em que elas devem ficar à disposição (art. 49) e ainda ordenou que seja 

dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas (art. 56, § 3o). Além disso, 

a falta de prestação de contas caracteriza crime de responsabilidade do Presidente da 

República, dos Governadores (Lei 1079, arts. 9º, 2, e 74, respectivamente) e dos Prefeitos 

(Decreto-Lei 201, art. 1o, VI) e ato de improbidade administrativa de todo agente público 

(Lei 8429, art. 11, VI). 

Curiosamente, apesar de ter sido montada toda essa estrutura normativa, nenhum 

dispositivo constitucional trata das conseqüências do julgamento, estando no plano 

infraconstitucional a única previsão de uma conseqüência para a rejeição das contas pelo 

Legislativo. É na Lei Complementar 64, de 18/05/1990, art. 1o, I, “g”, cognominada Lei 

das Inelegibilidades, alterada pela Lei Complementar 135, 04/06/2010, que se encontra a 

previsão da perda, por parte do responsável pelas contas, do direito de concorrer às 

eleições que se realizarem num período de oito anos após a decisão. Não é, porém, toda 

rejeição que gera essas conseqüências. Para produzir esse efeito a rejeição deve se dar por 

“irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa” e por 

“decisão irrecorrível do órgão competente”. 

Para compreender as consequências do julgamento das contas pelo Legislativo, é 

preciso compreender a relação que foi desenvolvida no direito brasileiro recente entre os 

institutos da improbidade e da inelegibilidade, e como se encontra atualmente essa relação. 

Destaque-se inicialmente que, no âmbito do direito positivo, o acesso e o exercício 

de cargos públicos são incompatíveis com a prática de atos de improbidade, existindo, 

porém, dúvidas com relação às condutas que caracterizam a improbidade, à competência 

para declarar sua ocorrência e às consequências dessa declaração. 

A Constituição Federal de 1988, quando de sua promulgação, se referia à 

improbidade administrativa como causa de suspensão dos direitos políticos, de perda da 

função pública, de indisponibilidade dos bens e de ressarcimento ao erário (arts. 15, V, e 

37, § 4) e como crime de responsabilidade do Presidente da República (art. 85, V). Já o § 

9º do artigo 14, que hoje trata de improbidade, não a mencionava. Apenas delegava à lei 

complementar a competência para tratar de outros casos de inelegibilidade, além daqueles 

previstos nesse mesmo artigo, mas a delegação continha um objetivo específico, que era de 

proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico 

ou o abuso do exercício de função pública. 
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Eis a redação original dos dispositivos: 

 

“Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou 

suspensão só se dará nos casos de: 

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º”. 

 

“Art. 37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: (...) 

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão 

dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade 

dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas 

em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. 

 

“Art. 14 - (...) § 9º “Lei complementar estabelecerá outros casos de 

inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a 

normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder 

econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na 

administração direta ou indireta”. (Grifei) 

 

A Lei Complementar 64, de 18/05/90, cuja ementa informa tratar-se de norma que 

veio dar cumprimento ao disposto no § 9º do artigo 14 da Lei Maior, trouxe, em seu art. 1º, 

inciso I, alínea “g”, uma hipótese de inelegibilidade que não guardava relação com a prote-

ção às eleições, prevista naquele mandamento constitucional. A lei colocou na condição de 

inelegíveis aqueles que cujas contas houvessem sido rejeitadas pelo Legislativo ou pelo 

Tribunal de Contas, únicos “órgãos competentes”, na dicção da lei, para julgá-las. Essa 

hipótese, aliás, também não guardava relação com a proteção à probidade administrativa 

prevista no artigo 37, § 4º, pois naqueles casos a inelegibilidade seria decorrente da sus-

pensão dos direitos políticos, o que somente se daria por decisão judicial. 

Dois anos após a edição da Lei Complementar 64, veio a Lei 8429, de 02/06/92, 

que regulamentou o artigo 37, § 4º, agrupando em três espécies as condutas que caracteri-

zam improbidade administrativa, fixando regras para o procedimento administrativo de 

apuração e para o processo judicial e estabelecendo as penas aplicáveis. 
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Somente com a Emenda Constitucional de Revisão n° 4, de 07/11/1994, que 

ampliou os bens jurídicos protegidos com a vedação do acesso aos cargos eletivos, é que se 

estabeleceu a conexão entre a rejeição das contas e a improbidade administrativa, dando, 

então, respaldo à vedação criada pela Lei Complementar 64. Eis a redação dada pela 

Emenda nº 4 ao § 9º  do artigo 14, com o acréscimo em destaque: 

“Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os 

prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade 

administrativa, a moralidade para exercício de mandato 

considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e 

legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou 

o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração 

direta ou indireta”. 

Mas, embora essa conexão tenha ocorrido em 1994, desde a edição da Lei 

Complementar 64, em 1990, já vinha a jurisprudência eleitoral firmando o entendimento de 

que não seria qualquer rejeição de contas que levaria à inelegibilidade, mas apenas aquela 

motivada por ato de improbidade administrativa. 

Esse entendimento decorria de, pelo menos, três fatores. 

Um deles era o enunciado da nova lei, que considerava como fator determinante da 

inelegibilidade o fato das contas terem sido rejeitadas por “irregularidade insanável”, sem 

especificar o que a caracterizaria, decorrendo dessa formulação a impossibilidade de se 

estabelecer com precisão a quem competia dizer de sua existência. 

Outro é que o Legislativo, amplamente considerado, não apenas deixava de apontar 

a ocorrência de “irregularidades insanáveis”, mas não dispunha, como não dispõe até hoje, 

de critérios para aprovar ou rejeitar as contas. Assim, o julgamento pelo Legislativo era, 

como ainda é, desprovido de fundamentação, exceto quando acompanha o parecer do 

Tribunal de Contas e este aponta irregularidades. Com isso, não poucas vezes o julgamento 

das contas se aproximava mais de tentativas de inibir carreiras de desafetos políticos que 

do exercício de uma prerrogativa, e até mesmo de uma função pública altamente relevante, 

assegurada pela Constituição. 

O outro fator determinante era o entendimento já firmado pelo Tribunal Superior 

Eleitoral na vigência da Lei Complementar nº 5, de 29/04/1970, que regulamentava os 

casos de inelegibilidade antes da Lei Complementar 64. 

As decisões a seguir transcritas mostram a postura da Corte Eleitoral: 
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 “A existência de irregularidades nas contas municipais que não dão 

azo a que se imponha a pecha de improbidade administrativa, não 

forma razão suficiente a se aplicar a inelegibilidade prevista na letra 

‘g’, inciso I, art. 1o da LC 64/90”. (Acórdão n° 11.324, de 30/08/90, 

Rel. Min. Pedro Acioli – Recurso n° 8.926, Classe 4a, Mato Grosso, 

Cuiabá). 

 

“Registro de candidato. Inelegibilidade. Contas rejeitadas pela 

Câmara Municipal. Revestindo as apontadas irregularidades a nota 

de improbidade, incide a inelegibilidade prevista na alínea g, inc. I, 

do art. 1o da LC 64/90”. (Acórdão n° 11.284, de 28/08/90, Rel. Min. 

Vilas Boas – Recurso 8.958, Classe 4a, Amazonas, Manaus). 

 

“A declaração de inelegibilidade, resultante da rejeição das contas 

pelo órgão competente (art. 1o, I, g, da LC 64/90) exige a 

demonstração, a cargo do impugnante, das irregularidades 

apontadas, para que se lhes possa conferir o caráter insanável e sua 

relação com a probidade da administração.” (Acórdão n° 11.379, de 

1o/09/90, Rel. Min Octávio Gallotti – Recurso n° 8.925, Classe 4a, 

Bahia, Salvador). 

 

“Não dizendo respeito à improbidade administrativa os atos que 

motivaram a rejeição das contas do Prefeito, não se torna ele 

inelegível, segundo reiterado entendimento do TSE.” (Acórdão n° 

11.467, de 03/09/90, Rel. Min. Bueno de Souza – Recurso n° 8.860, 

Classe 4ª, Mato Grosso, Cuiabá). 

 

Embora a Lei Maior atribuísse à improbidade administrativa a condição de ele-

mento motivador da suspensão de direitos políticos, esta só poderia decorrer de decisão 

judicial. Além disso, a improbidade não era, naquele momento, mais que um conceito 

vago. A inexistência de uma norma que estabelecesse de maneira mais objetiva a confor-

mação da improbidade, fez com que a jurisprudência decidisse em cada caso o que parecia 

ou não caracterizar aquele instituto: 
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“(...) as irregularidades (falta de licitação) aqui noticiadas nas deci-

sões do TCE não são suficientes à presunção de improbidade admi-

nistrativa.” (Acórdão n° 11.303, de 30/08/90, Rel. Min. Pedro Acioli 

– Recurso n° 8.916, Classe 4a, Sergipe, Aracaju). 

 

“(...) (as contas) foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas e pela 

Câmara Municipal, pelo fato de terem sido encaminhadas para apre-

ciação fora do prazo legal previsto; (...) Não há, nos autos, nenhuma 

outra prova de ‘irregularidade insanável que diga respeito a atos de 

improbidade administrativa’, como vem exigindo o TSE para confi-

guração da inelegibilidade da LC 64/90”. (Acórdão n° 11.321, de 

30/08/90, Rel. Min. Vilas Boas – Recurso n° 9.035, Classe 4a, Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro). 

 

“(...) as decisões do Tribunal de Contas (...) estão às fls. (...), onde se 

notícia irregularidade consistente em falta de licitação, mas prece-

dentes desse colendo Tribunal Superior Eleitoral não consideram tal 

irregularidade, sem maiores esclarecimentos, capaz de autorizar a 

presunção de improbidade administrativa”. (trecho do parecer da 

Procuradoria Geral Eleitoral, acolhido no voto do Relator - Acórdão 

n° 11.419, de 03/09/90, Rel. Min. Roberto Rosas – Recurso n° 9.001, 

Classe 4a, Pára, Belém). 

 

“É certo e incontestável que as irregularidades apuradas (...) são in-

sanáveis, bastando citar os diversos contratos realizados entre a Pre-

feitura de (...) e a firma fantasma (...), objetivando a construção de 

obras que não existem.” (trecho do relatório da Procuradoria Geral 

Eleitoral, acolhido pelo Relator - Acórdão n° 12.745, de 24/09/1992, 

Rel. Min. Carlos Veloso – Recurso n° 10.049, Tocantins). 

 

 Com a edição da Lei 8.429, de 02/02/92, a improbidade deixou de ser um simples 

substantivo para ser alçada à condição de instituto jurídico,  

Tem-se, então, que, para compreender a norma que torna inelegível aquele que teve 

suas contas rejeitadas, impõe-se a compreensão dos três fatores que se relacionam para 
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produzir esse efeito: o ato doloso de improbidade administrativa, a decisão irrecorrível e o 

órgão competente. 

A competência para o julgamento das contas públicas pode ser tanto do Poder 

Legislativo, em relação às contas do Poder Executivo (art. 49, X), quanto do Tribunal de 

Contas, em relação às contas dos demais administradores e ordenadores de despesas (art. 

71, II), o que inclui os “mandatários que houverem agido nessa condição”, segundo a Lei 

Complementar 135. Para o presente trabalho interessa o julgamento realizado pelos 

diversos Órgãos Legislativos, fixando-se, pois, tais órgãos como aqueles a que se refere a 

Lei Complementar 64. 

A decisão irrecorrível, para os fins desta análise é aquela tomada pelo Legislativo 

quando do final do processo de julgamento das contas, uma vez que não há possibilidade 

de recurso, por não haver instância superior à do órgão julgador. 

Quanto ao ato doloso de improbidade, esse requer cuidados para sua interpretação. 

O dispositivo da Lei Complementar 64 que veicula a regra restou assim redigido, com a 

alteração promovida pela Lei Complementar 135:  

Art. 1o  - são inelegíveis: 

I – Para qualquer cargo: (...) 

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou 

funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que 

configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão 

irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa 

ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem 

nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, 

aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição 

Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de 

mandatários que houverem agido nessa condição”. 

A primeira leitura do dispositivo pode levar a uma interpretação que se revela, após 

análise mais detida, incompatível com o conjunto normativo que cuida da matéria. A 

expressão “ato doloso de improbidade administrativa”, constante do texto legal, remete 

imediatamente a uma decisão judicial que haja condenado o agente público por infração da 

Lei 8429/92. E a sua proximidade com outra expressão – “decisão irrecorrível do órgão 

competente” – pode induzir à conclusão de que tal condenação somente produziria efeitos 

se houvesse transitado em julgado. 
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Assim, para que a inelegibilidade prevista na norma se concretizasse, seriam ne-

cessárias duas decisões, uma por improbidade administrativa e mais a rejeição das contas. 

Essa interpretação, porém, é inconciliável com outras disposições legais e até com o 

texto da alínea. Primeiramente porque a lei não exige que haja uma condenação judicial 

por ato doloso de improbidade administrativa. Este, na dicção da lei, seria o motivo da 

rejeição das contas. O que significa que quando do julgamento destas, os “órgãos 

competentes” – Tribunais de Contas e Poderes Legislativos – devem indicar tal ocorrência. 

Isso, evidentemente, não significa que o responsável pelas contas foi condenado por 

aquela infração, mesmo porque somente o Poder Judiciário poderia fazê-lo, mas sim que o 

órgão julgador identificou a existência de ato que, na sua opinião, tem tal característica. 

A rejeição das contas com essa nota implicaria na inelegibilidade do responsável, 

exceto se a decisão houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. Assim, se o 

Legislativo rejeitar as contas baseados em eventual ocorrência daquela espécie de ato e 

com isso não concordar o responsável pelo ato, bastará recorrer ao Judiciário, para, se for o 

caso, obter decisão liminar que suste os efeitos da decisão que rejeitou as contas. Para isso, 

naturalmente, precisará demonstrar que sua tese goza ao menos da aparência do bom 

direito, o que significa mostrar que, pelo menos à primeira vista, o ato doloso não ocorreu. 

Se esse fundamento da rejeição não constar da decisão, o responsável pelas contas não terá 

motivo para recorrer ao Judiciário, pois que não estará na condição de inelegível. 
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CAPÍTULO 13 

PANORAMA DO JULGAMENTO DAS CONTAS DO PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA 

 

 

Neste Capítulo serão apresentadas informações sobre o julgamento das contas do 

Presidente da República a partir de 1964, abrangendo, portanto o período do Governo Mi-

litar e da redemocratização até os dias atuais. De 1964 a 1989, período em que as informa-

ções são mais escassas e que o julgamento se dava sob outras normas constitucionais, serão 

mencionados apenas o ano em que o julgamento foi realizado e o Decreto Legislativo que 

formalizou a aprovação. De 1990 em diante, serão trazidas informações sobe a situação 

perante o Congresso Nacional da prestação de contas de cada ano. 
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SEÇÃO 1 

O PERÍODO DE 1964 A 1989 

 

 

1964 – Contas aprovadas em 1971 - Decreto Legislativo nº 91, de 30/11/1971 

1965 – Contas aprovadas em 1971 - Decreto Legislativo nº 92, de 30/11/1971 

1966 – Contas aprovadas em 1972 - Decreto Legislativo nº 4, de 25/04/1972 

1967 – Contas aprovadas em 1972 - Decreto Legislativo nº 10, de 12/05/1972 

1968 – Contas aprovadas em 1972 - Decreto Legislativo nº 32 de 08/08/1972 

1969 – Contas aprovadas em 1972 - Decreto Legislativo nº 5, de 25/04/1972 

1970 – Contas aprovadas em 1972 - Decreto Legislativo nº 29, de 30/05/1972 

1971 – Contas aprovadas em 1973 - Decreto Legislativo nº 75, de 05/12/1973 

1972 – Contas aprovadas em 1974 - Decreto Legislativo nº 81, de 20/11/1974 

1973 – Contas aprovadas em 1976 - Decreto Legislativo nº 59, de 23/06/1976 

1974 – Contas aprovadas em 1977 - Decreto Legislativo nº 5, de 30/03/1977 

1975 – Contas aprovadas em 1977 - Decreto Legislativo nº 118, de 05/12/1977 

1976 – Contas aprovadas em 1978 - Decreto Legislativo nº 70, de 22/11/1978 

1977 – Contas aprovadas em 1979 - Decreto Legislativo nº 62, de 10/10/1979 

1978 – Contas aprovadas em 1981 - Decreto Legislativo nº 8 de 08/04/1981 

1979 – Contas aprovadas em 1982 - Decreto Legislativo nº 109, de 30/11/1982 

1980 – Contas aprovadas em 1984 - Decreto Legislativo nº 56, de 04/12/1984 

1981 – Contas aprovadas em 1984 - Decreto Legislativo nº 57, de 04/12/1984 

1982 – Contas aprovadas em 1986 - Decreto Legislativo nº 11, de 13/06/1986 

1983 – Contas aprovadas em 1992 - Decreto Legislativo nº 58, de 30/06/1992 

1984 – Contas aprovadas em 1992 - Decreto Legislativo nº 60, de 30/06/1992 

1985 – Contas aprovadas em 1992 - Decreto Legislativo nº 59, de 30/06/1992 

1986 – Contas aprovadas em 1992 - Decreto Legislativo nº 57, de 30/06/1992 

1987 – Contas aprovadas em 1992 - Decreto Legislativo nº 61, de 30/06/1992 

1988 – Contas aprovadas em 1991 - Decreto Legislativo nº 101, de 06/05/1991 

1989 – Contas aprovadas em 1992 - Decreto Legislativo nº 18, de 05/05/1992 
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SEÇÃO 2 

O PERÍODO DE 1990 A 2009 

 

A atual Constituição entrou em vigor em 05 de outubro de 1988 e, portanto, as re-

gras por ela instituídas para elaboração das leis orçamentárias foram aplicadas em 1989, 

orientando a preparação do orçamento de 1990. Considerando-se que o julgamento das 

contas está atrelado à execução da lei orçamentária, tem-se que o primeiro julgamento de 

contas realizado integralmente sob as novas normas constitucionais ocorreu em 1991, rela-

tivamente às contas de 1990. 

 

1990 – As contas ainda não foram votadas pelo Congresso. 

Desde que chegaram à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali-

zação – CMO, as contas passaram pelas mãos de diversos Relatores. Em 

07/05/1992 foi designado Relator o deputado Pedro Novaes (PMDB/MA); em 

23/04/1996, o Deputado Freire Junior (PMDB/TO); em 10/03/1999, o Deputado 

João Coser (PT/ES); em 06/05/2003, a Deputada Professora Raquel Teixeira 

(PSDB/GO); em 17/04/2007, Senador Sérgio Zambiasi (PTB/RS); em 03/04/2008, 

o Senador Epitácio Cafeteira (PTB/MA); em 08/04/2008, o Senador Gim Argello 

(PTB/DF), que apresentou seu Relatório em 12/09/2008, o qual foi submetido à 

CMO para apresentação de emendas; em 03/07/2009 foi designado Relator o 

Senador Jayme Campos (DEM/MT), que se licenciou em 28/08/2009, assumindo 

seu suplente Osvaldo Sobrinho; em 11/11/2009, o Senador Osvaldo Sobrinho 

(PTB/MT), que apresentou seu Relatório em 10/12/2009, o qual foi submetido à 

CMO para apresentação de emendas; em 04/02/2010 reassumiu o titular, Senador 

Jayme Campos e o Senador Osvaldo Sobrinho deixou a Relatoria. Desde então se 

aguarda a designação de novo Relator, que terá novos prazos para apresentação do 

seu relatório. 

1991 – As contas ainda não foram votadas pelo Congresso.  

A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, em 

12/03/97, rejeitou as contas do exercício financeiro de 1991. Foram Relatores o 

Senador Gim Argello (PTB/DF) e o Deputado Fetter Junior (PPB/RS). Ao projeto 

de Decreto Legislativo que rejeitou as contas, foi apresentada uma emenda. A 

emenda está pendente de apreciação pela Comissão. 
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1992 – As contas ainda não foram votadas pelo Congresso. 

A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, em 

28/08/1996, rejeitou as contas do exercício financeiro de 1992 referentes ao período 

de 01/01 a 29/09, e aprovou as contas relativas ao período de 29/09 a 31/12. 

1993 – Contas aprovadas em 2002 – Decreto Legislativo nº 445, de 19/12/2002 

1994 – Contas aprovadas em 1996 – Decreto Legislativo nº 129, de 17/12/1996 

1995 – Contas aprovadas em 1996 – Decreto Legislativo nº 450, de 19/12/2002 

1996 – Contas aprovadas em 2002 – Decreto Legislativo nº 446, de 19/12/ 2002 

1997 – Contas aprovadas em 2002 – Decreto Legislativo nº 451, de 19/12/2002 

1998 – Contas aprovadas em 2002 – Decreto Legislativo nº 448, de 19/12/2002 

1999 – Contas aprovadas em 2003 – Decreto Legislativo nº 5, de 20/02/2003 

2000 – Contas aprovadas em 2002 – Decreto Legislativo nº 449, de 19/12/2002 

2001 – Contas aprovadas em 2002 – Decreto Legislativo nº 447, de 19/12/2002 

2002 – As contas ainda não foram votadas pelo Congresso. 

As contas foram recebidas na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização – CMO. Em 07/04/2010 foi designado Relator o Deputado Eduardo 

Sciarra (DEM/PR), cujo parecer foi apresentado em 13/07/2010 e aprovado pela 

Comissão em 26/11/2010. 

2003 – As contas ainda não foram votadas pelo Congresso. 

As contas foram recebidas na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização – CMO. Em 26/04/2006 foi designado Relator o Senador Luiz Otávio 

(PMDB/PA), que apresentou seu parecer em 23/05/2006, o qual foi aprovado pela 

Comissão em 21/1108/2006. 

2004 – As contas ainda não foram votadas pelo Congresso. 

As contas foram recebidas na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização – CMO. Em 03/04/2008 foi designado Relator o Senador Gim Argello 

(PTB/DF), que apresentou seu parecer em 15/07/2008, o qual foi aprovado pela 

Comissão em 20/08/2008. 

2005 – As contas ainda não foram votadas pelo Congresso. 

As contas foram recebidas na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização – CMO. Em 03/04/2008 foi designado Relator o Senador César Borges 

(PR/BA), que apresentou seu parecer em 10/07/2008, o qual foi aprovado pela 

Comissão em 20/08/2008. 

2006 – As contas ainda não foram votadas pelo Congresso. 
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A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO propôs o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 1376/2009, que tramita na Câmara dos 

Deputados. 

2007 – As contas ainda não foram votadas pelo Congresso. 

As contas foram recebidas na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização – CMO e passaram pelas mãos de vários Relatores. Em 18/06/2008 foi 

designado Relator o Deputado Beto Albuquerque (PSB/RS); em 01/07/2009, o 

Deputado José Chaves (PTB/PE); em 07/10/2009, o Deputado Wellington Roberto 

(PR/PB), que apresentou seu Relatório e Projeto de Decreto Legislativo em 

27/11/2009, o qual foi submetido à Comissão para apresentação de emendas. Em 

22/02/2010 foi encerrado o prazo sem que nenhuma emenda fosse apresentada. Em 

06/04/2010 foi designado Relator o Deputado Arnon Bezerra (PTB/CE), que 

apresentou seu Relatório e Projeto de Decreto Legislativo em 07/12/2010, o qual 

foi submetido à Comissão para apresentação de emendas. Em 13/12/2010 foi 

encerrado o prazo sem que nenhuma emenda fosse apresentada. 

2008 – As contas ainda não foram votadas pelo Congresso. 

As contas foram recebidas na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização – CMO. Em 04/04/2010 foi designado Relator o Senador Tião Vianna 

(PT/AC), que apresentou seu parecer em 26/05/2010, o qual foi aprovado pela 

Comissão em 23/11/2010. 

2009 – As contas ainda não foram votadas pelo Congresso. 

As contas foram recebidas na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização – CMO. Em 10/11/2010 foi designado Relator o Deputado Devanir 

Ribeiro (PT/SP), que apresentou seu parecer em 23/11/2010. Em 08/12/2010 

encerrou-se o prazo para apresentação de emendas. Estão prontas para serem 

votadas pela Comissão. 
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