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EMENTA; CONSTITUCIONAL. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. 
VINCULAÇÃO DE PERCENTUAIS A PROGRAMAS. PREVISÃO DA INCLUSÃO 
OBRIGATÓRIA DE INVESTIMENTOS NÃO EXECUTADOS DO ORÇAMENTO ANTERIOR NO 
NOVO. EFEITOS CONCRETOS. NÃO SE CONHECE DE AÇÃO QUANTO A LEI DESTA 
NATUREZA. SALVO QUANDO ESTABELECER NORMA GERAL E ABSTRATA.

AÇÃO NÃO CONHECIDA.

a c ó r d ã o

vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na
conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por
maioria de de votos, em não conhecer da ação direta.

Brasília, 17 de dezembro de 1999.

CARLOS VELLOSO - PRESIDENTE

S r.1-. 11)2 (812



/ / ' y / / t '

17/12/1999
233

TRIBUNAL PLENO

ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 2.100-1 - RIO GRANDE DO SUL

RELATOR ; MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA 
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO NELSON JOBIM
REQUERENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS : PGE-RS - PAULO PERETTI TORELLY E OUTRO
ADVOGADOS : PGE-RS - KATIA ELISABETH WAWRICK E OUTROS
REQUERIDA : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

R E L A T O R I O

O SENHOR MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA (RELATOR): -
O Governador do Estado do Rio Grande do Sul propõe ação 

direta de inconstitucionalidade dos artigos 25 e 26 da Lei Estadual 
n® 11.324 (Lei de Diretrizes Orçamentárias 
financeiro de 2.000) , de 14 de setembro de 1999, 
teor:

para o exercício 
que têm o seguinte

"Lei 11.364, de 14 de setembro de 1999.

Art. 25 - A lei orçamentária assegurará um percentual de 
2,5 da Despesa Total na Função Agricultura, excetuando as 
despesas com pessoal e inativos.

Art. 26 - Os investimentos definidos como de interesse
regional no orçamento do Estado de 1999, não executados 
ou que não se concluirão no exercício em curso, 
obrigatoriamente deverão ser incluídos na peça 
orçamentária do próximo exercício, com os recursos 
correspondentes."

Esclarece que os citados dispositivos, que vieram a ser 
acrescidos ao projeto originário por meio de emendas parlamentares, 
foram vetados por ofenderem os fundamentos constitucionais de 
descompasso com o plano plurianual, vinculação de receita 
orçamentária fora das exceções constitucionalmente admitidas e, 
ainda, usurpação da prerrogativa do Chefe do Executivo para elaborar a 
peça orçamentária e deflagrar o processo legislativo concernente ao
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orçamento, prevista no art. 165, inciso III, da Constituição
Federal.

Após admitir a impossibilidade de examinar-se, em sede de 
ação direta, a constitucionalidade de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias frente ao que dispõe o art. 166, 4®, da C.F., sustenta
que o art. 25 da mencionada Lei de Diretrizes Orçamentárias 
estabeleceu vinculação de receita, expressamente vedada pelo art. 
167, IV, da Carta Magna.

Acrescenta que "o art. 26, ao impor a inclusão na peça 
orçamentária do ano 2,000 dos investimentos definidos como de 
interesse regional no orçamento de 1999, cerceia a prerrogativa do 
administrador elaborar a proposta orçamentária, malferindo o
disposto no art. 165, III, da Constituição, mercê do gual a aludida 
proposta deve constar de projeto de lei de iniciativa do Chefe do 
Poder Executivo".

Pleiteia a concessão de liminar ao fundamento de que, 
"tendo em vista que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é
condicionante da lei orçamentária, por força do § 2® do art. 165 da 
Constituição Federal, os dois dispositivos atacados, a permanecerem 
em vigor, tumultuarão o processo de discussão na Assembléia
Legislativa, da proposta orçamentária, já que, mercê destes dois 
dispositivos, o rumo dos debates, já avançado, teria de retornar a 
fases já superadas, de tal sorte que haveria, efetivamente, 
comprometimento â ordem dos trabalhos parlamentares e, ao final, 
haja mesmo a possibilidade de o Estado ficar sem orçamento ao final 
do ano ou de a decisão deste Pretório restar ineficaz". Ressalta que 
a permanecerem em vigor tais dispositivos o Estado seria obrigado a 
praticar ato concreto que implicaria descumprimento de deveres
constitucionais postos no art. 167, § 1°̂  da Constituição Federal.

Preliminarmente, solicitei informações, para após decidir 
sobre a liminar pleiteada (fls. 438).

A Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 
prestou as informações de folhas 442/452, concluindo que "os vicios 
de inconstitucionalidade apontados não se verificam, bem como que os 
requisitos do periculum in mora, e do fumus boni iuris, não restaram 
demonstrados, ônus este que incumbiria á autoridade requerente".

ê o relatório da medida cautelar que submeto ao Plenário.
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O SENHOR MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA (RELATOR): -
Sustenta-se, nas informações {fls. 446/447), perda de 

eficácia dos arts. 25 e 26 da LDO gaúcha para 2000, porque já foi
aprovado projeto de lei orçamentária para o novo exercício pelo 
Plenário da Assembléia Legislativa a 29.11.1999, cumprindo entender 
que os comandos insertos nas normas em foco constituíram diretrizes 
à elaboração da lei orçamentária e, assim, concluído o processo 
desta, exaure-se o império das regras postas na lei de diretrizes 
orçamentárias. Disso resultaria que, mesmo viesse a ser declarada a 
invalidade dos arts. 25 e 26 da LDO, tal não produziria qualquer 
modificação da lei orçamentária para o ano 2000. No ponto, anotam as 
informações que os parlamentares não estavam impedidos de emendar o 
projeto de lei orçamentária, podendo, assim, se lhes aprouvesse, 
dispor de forma a que a função agrícola lograsse ter destinado o 
percentual de 2,5 para seu atendimento. A eficácia dos arts. 25 e 
26 impugnados era limitada ao momento da aprovação, pela Assembléia 
Legislativa, da lei orçamentária.

Decerto, as leis sobre o "plano plurianual", "as 
diretrizes orçamentárias" e os "orçamentos anuais" são de iniciativa 
do Poder Executivo {CF, art. 165) . É exato, também, que a lei de
diretrizes orçamentárias, compreendendo "as metas e prioridades da 
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para 
o exercício financeiro subseqüente, consoante está no § 2° do
referido art. 165 da Lei Maior, "orientará a elaboração da lei 
orçamentária anual". De explícito, a Constituição, no art. 166 e 
seus parágrafos, dispõe sobre os projetos de lei de iniciativa do 
Poder Executivo, relativos ao plano plurianual, às diretrizes 
orçamentarias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, que 
serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional. Está no § 
2“ do artigo aludido que as emendas serão apresentadas na
comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, sendo apreciadas, na

'1 ^
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forma do regimento comum, pelo plenário das duas Casas do Congresso 
Nacional. Deverão, todavia, as emendas ao projeto de lei do 
orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem ser "compatíveis 
com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias" (CF, 
art. 166, § 3®, inciso I), bem assim as emendas ao projeto de lei de
diretrizes orçamentárias "não poderão ser aprovadas quando 
incompatíveis com o plano plurianual" (CF, art. 166, § 4®).

Vê-se, dessa maneira, que, atendidos esses limites, são 
admissíveis, no sistema da Constituição de 1988, emendas quer ao 
projeto da lei de diretrizes orçamentárias, quer ao do plano
plurianual, quer ao da lei orçamentária anual.

De outra parte, a Constituição,-no art. 167, incluído na 
Seção II - "DOS ORÇAMENTOS" - prevê as vedações genéricas quanto às 
leis orçamentárias (CF, art. 165) . Está no art. 167, IV, da Lei
Magna:

"Art. 167 - São vedados:

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo
ou despesa, ressalvados a repartição do produto da
arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e
159, a destinação de recursos para manutenção e
desenvolvimento do ensino, como determinado pelo art. 
212, e a prestação de garantias às operações de crédito 
por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8°,
bem assim o disposto no § 4° deste artigo."

Ora, é de verificar que, na LDO, prevêem-se, tão-só,
regras de orientação à elaboração da lei orçamentária. Se esta já
foi aprovada pelo Legislativo, impende analisar a Lei do orçamento e 
não mais a Lei de diretrizes orçamentárias. Resta ver, em princípio, 
o que o Poder Legislativo acabou por aprovar, na lei orçamentária, 
no exercício do poder de emenda, o que se previa na LDO. Se
inconstitucionalidade existir, essa há de surpreender-se na Lei 
orçamentária.

Do exposto, conheço da ação. porque cessou a eficácia na 
LDO, no ponto,e julgo prejudicado o pedido.
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V O T O

O SR. MINISTRO NELSON JOBIM - Sr. Presidente, na verdade, 

temos dois dispositivos na lei de diretrizes que condicionam a forma 

de elaboração da lei orçamentária, o art. 25 que estabelece .. um 

percentual de 2,5%^ da Despesa Total na Função Agricultura. " e o

"Art. 26 - Os investimentos definidos como de 
interesse regional no orçamento do Estado de 
1999, não executados ou gue não se concluirão no 
exercício em curso, obrigatoriamente deverão ser 
incluídos na peça orçamentária do próximo 
exercício, como os recursos correspondentes."

São normas tipicamente concreta, de conteúdo político, 

porque o orçamento de 1999 foi votado em 1998, no governo anterior. 

Isso significa a sobrevida da política orçamentária do governo 

anterior para o ano 2000, que é o período em que o novo governo tem 

condições de implantar a sua política.

S . l l '  102 0(13



244

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N, 2.100-1 RIO GRAKDE DO SUL

No caso, está obrigando que os investimentos definidos 

por lei, votados em 1998, não executados em 1999, sejam executados

no novo governo.

Tendo em vista a circunstância de que isso vai se

definir, em termos, na votação do próprio orçamento e, como não há

hierarquia entre as normas, sempre sustentei que o orçamento só 

poderia ser, digamos não executadas as normas da lei de diretrizes 

orçamentárias se, somente se, tivesse havido, previamente, uma 

emenda à lei de diretrizes orçamentárias em que ela tenha sido 

sancionada, para depois o orçamento ser executado.

O orçamento está condicionado efetivamente à lei de

diretrizes orçamentárias.

Essa é a minha tese que defendo sobre este assunto, há

\ algum tempo.

S.T.r.
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Portanto, por se tratar de normas de efeitos concretos, 

não conheço da ação.

s.r.r. ita tn)2
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V O T O

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE; - Sr. Presidente, 
acompanho o eminente Ministro-Relator com a observação que fizera de 
início.

Realmente, qualquer norma, uma vez esgotada a sua 
eficácia, inviabiliza a ADIn.

Para mim, deixo claro, antes dela não conheceria, porque 
se trata de norma concreta. Um único fato, a simples hipótese de que 
a remessa do projeto e a aprovação da lei orçamentária, a 
prejudiquem, a meu ver, é a melhor prova de que se tratava, 
efetivamente, de normas concretas.

O SR. MINISTRO MOREIRA ALVES - Parece-me que pelo 
raciocínio do Ministro Néri da Silveira teríamos de julgar a ação 
prejudicada porque ela se exaurira, nada mais havendo que discutir. 
Por isso, os fundamentos, em verdade, são diferentes, porque, nesse 
caso, antes de se examinar se a norma seria concreta ou não, a ação 
estaria prejudicada.

S . T F  lOl .tKG
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o SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE: - Está prejudicado

independente do fundamento. Estamos de acordo com o Ministro Néri da 
Silveira, apenas discordamos, em parte, da fundamentação.

Sr. Presidente, não conheço da ação.
CR/
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EXTRATO DE A TA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.100-1
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
REDATOR PARA O ACÓRDÃO: MIN. NELSON JOBIM
R E Q T E . 
A D V D O S . 
A D V D O S . 
R E Q D A .

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PGE-RS - PAULO PERETTI TORELLY E OUTRO
PGE-RS - KATIA ELISABETH WAWRICK E OUTROS
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Decisão : O Tribunal, por maioria, não conheceu da
ação direta, vencidos os Senhores Ministros Neri da Silveira 
(Relator) e Marco Aurélio, que dela conheciam e a julgavam 
prejudicada. Votou o Presidente. Lavrará o acórdão o Senhor Ministro 
Nelson Jobim. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de 
Mello. Plenário, 17.12.99.

Presidência do Senhor Ministro Carlos Velloso. 
Presentes à sessão os Senhores Ministros Moreira Alves, Néri da 
Silveira, Sydney Sanches, Octavio Gallotti, Sepúlveda Pertence, 
Marco Aurélio, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa e Nelson Jobim.

Procurador-Geral da República, D r . Geraldo Brindeiro.

■ , / -f' bu. . , f , Luiz Tomimatsu 
Coordenador


