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RESUMO

O  objetivo  desse  trabalho  será  mostrar  como  tem  sido  realizado  o  controle 

abstrato  de  constitucionalidade  em  matéria  financeiro-orçamentária.  A  produção  das  leis 

financeiras requer muita cautela por parte do legislador no que se refere ao cumprimento das 

normas constitucionais. A existência de normas complementares que condicionam a produção 

de  leis  ordinárias,  bem  como  um  sistema  orçamentário  formado  por  três  leis  ordinárias 

“hierarquizadas”  tornam complexa  a  compatibilização  dessas  diversas  normas.  Será  visto 

como o Supremo Tribunal Federal tem tratado questões como: leis ordinárias contrariando 

comandos de lei complementar, normas orçamentárias ferindo dispositivos da lei de diretrizes 

orçamentárias, programações orçamentárias descumprindo regras constitucionais ou medidas 

provisórias,  que abrem créditos  extraordinários,  sendo editadas sem cumprir  os requisitos 

constitucionais  de relevância  urgência e imprevisibilidade.  A não apreciação pelo STF da 

chamada inconstitucionalidade indireta bem como das normas de efeitos concretos em sede de 

ação direta de inconstitucionalidade tem prejudicado o controle jurídico dessas normas. Em 

vista  disso,  serão  analisados  possíveis  procedimentos  tanto  do  sistema  difuso  quanto  do 

sistema  concentrado  capazes  de  suspender  a  eficácia  dessas  normas  financeiras 

inconstitucionais.

PALAVRAS-CHAVE:

Controle  de  constitucionalidade.  Jurisprudência.  Supremo  Tribunal  Federal.  Constituição 

Federal. Lei Complementar. Lei Ordinária. Medida Provisória. Hierarquia das Leis. Finanças 

Públicas. Lei de Responsabilidade Fiscal. Plano Plurianual. Lei de Diretrizes Orçamentária. 

Lei  Orçamentária  Anual.  Crédito  Extraordinário.  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade. 

Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Recurso Extraordinário. Ação Civil 

Pública. Controle concentrado. Controle difuso. Lei de efeito concreto. Inconstitucionalidade 

Indireta. Inconstitucionalidade Reflexa. 
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1 INTRODUÇÃO

O tema escolhido se insere no campo do direito constitucional, em especial na 

parte  relativa  ao  controle  de  constitucionalidade,  que  decorre  da  rigidez  de  nossa  Carta 

Política e consequentemente do princípio da supremacia da Constituição. 

O estudo do controle de constitucionalidade será voltado em relação às normas 

financeiro-orçamentárias que compõe o capítulo II do Título VI de nossa atual Constituição.

O direito financeiro-orçamentário reveste-se de importância inegável  em nosso 

ordenamento jurídico. É por meio dele que os objetivos políticos e econômicos do Estado são 

concretizados. Basta observar a diversidade de normas constitucionais regulando princípios, 

processo legislativo orçamentário,  vinculações  orçamentárias,  receitas  e  despesas  públicas 

para dimensionarmos a importância do tema. 

A previsão de diversas normas infra-constitucionais contribuiu para a formação de 

uma estrutura complexa no âmbito do direito  financeiro-orçamentário.  Entre  as principais 

normas desse sistema podemos citar:

a)  lei  complementar  prevista  no  artigo  163,  parcialmente  regulada  pela  Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

b) lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, que deveria tratar das normas 

gerais  sobre  finanças  públicas.  A  inexistência  dessa  Lei  Complementar  fez  com  que  as 

normas  sobre  finanças  passassem  a  ser  reguladas  pela  Lei  nº  4.320,  pela  Lei  de 

Responsabilidade Fiscal e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

c)  lei  complementar  prevista  no art.  169 destinada a  estabelecer  os limites de 

despesa  com  pessoal  ativo  e  inativo  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos 

Municípios, regulada atualmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

d) leis ordinárias temporárias do sistema orçamentário: o plano plurianual, a lei de 

diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. 

A produção contínua dessas leis  financeiras requer  muita  cautela por parte do 

legislador no que se refere ao cumprimento das normas constitucionais. 

Com certa freqüência nos deparamos com as seguintes incompatibilidades: leis 

ordinárias  contrariando  comandos  de  lei  complementar,  normas  orçamentárias  ferindo 

dispositivos  da  lei  de  diretrizes  orçamentárias,  programações  orçamentárias  descumprindo 

7



regras  constitucionais  ou  medidas  provisórias  sendo  editadas  sem  cumprir  requisitos 

constitucionais.

Diante desse cenário, o objetivo dessa monografia será trazer algumas decisões do 

Supremo Tribunal Federal no tocante às incompatibilidades mencionadas e, principalmente, 

indicar possíveis procedimentos processuais capazes de sanar essas inconformidades.

Desse  modo,  sem  a  pretensão  de  sermos  exaustivos,  iniciaremos  o  trabalho 

fazendo  uma  breve  abordagem  a  respeito  do  modelo  de  controle  de  constitucionalidade 

adotado pelo Brasil. 

Analisaremos as situações em que o STF tem admitido o controle concentrado e 

abstrato de constitucionalidade de normas orçamentárias. Inicialmente, a jurisprudência da 

Suprema Corte considerou as normas orçamentárias como leis formais de efeitos concretos e, 

portanto, insuscetíveis de controle abstrato de constitucionalidade. Será visto que essa posição 

passou a ser mitigada em algumas situações.

Em seguida enfrentaremos a questão da existência ou não de hierarquia entre as 

leis complementares sobre finanças públicas e as leis ordinárias orçamentárias. No que se 

refere  a  hierarquia  entre  leis  complementares  e  leis  ordinárias,  o  STF  já  decidiu  pela 

inexistência de superioridade das leis complementares sobre as leis ordinárias. Entretanto, 

veremos que nem sempre a incompatibilidade entre essas duas espécies normativas decorre 

simplesmente em razão da matéria. Há casos em que a lei complementar regula e condiciona a 

elaboração de normas ordinárias, servindo como fundamento de validade para a produção 

dessas normas.

Passaremos a seguir a analisar a hierarquia entre as três leis ordinárias, previstas 

na Constituição,  que formam o nosso sistema orçamentário:  o  Plano Plurianual,  a  Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, bem como se a incompatibilidade entre 

elas acarreta em ilegalidade, inconstitucionalidade ou revogação.

E,  por  fim,  examinaremos  o  entendimento  do  STF  acerca  dos  requisitos 

constitucionais de relevância, urgência e imprevisibilidade exigidos pelos art. 62 e 167, § 3º, 

da Constituição para a edição de medidas provisórias em matéria orçamentária.
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2 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

2.1 CONSTITUIÇÃO 

O conjunto  de  normas,  em nosso sistema jurídico,  encontra-se escalonado,  de 

modo a haver uma hierarquia entre elas.

Nesse sistema, a Constituição é a norma suprema, pois é nela que buscamos o 

fundamento de validade das normas existentes em nosso ordenamento.

O modelo foi proposto por Kelsen (1974, p. 269), que ilustrou numa pirâmide, os 

diversos escalões normativos.  Segundo o autor,  uma norma para ser válida é preciso que 

busque seu fundamento de validade em uma norma superior, e assim por diante, de tal forma 

que todas as normas cuja validade pode ser reconduzida a uma mesma norma fundamental 

formam um sistema de normas, uma ordem normativa.

Dessa  forma,  uma  norma  inferior  só  terá  validade  dentro  do  sistema  se  for 

produzida  conforme  os  preceitos  da  norma  superior.  Em  nosso  sistema,  a  norma  que 

proporciona a unidade em todo o ordenamento é a Constituição Federal.

A Constituição Federal de 1988 é considerada uma Constituição rígida, ou seja, 

ela só pode ser modificada por um processo especial e mais solene que o previsto para a 

elaboração  de  leis  ordinárias.  Dessa  rigidez  é  que  emana  o  princípio  da  supremacia  da 

constituição.

Ensina  Alexandre  de  Moraes  (2002,  p.  577)  que:  “A  idéia  de  controle  de  

constitucionalidade está ligada à Supremacia da Constituição sobre todo o ordenamento  

jurídico e, também, à de rigidez constitucional e proteção dos direitos fundamentais.”

Ainda  segundo  o  autor:  “controlar  a  constitucionalidade  significa  verificar  a 

adequação (compatibilidade) de uma lei  ou ato normativo com a constituição, verificando 

seus requisitos formais e materiais” (MORAES, 2002, p.579).

Os requisitos formais estão relacionados às regras do processo legislativo. Podem-

se referir tanto à questão de iniciativa quanto ao trâmite constitucional (quorum de aprovação, 

turno de discussão e votação, etc.).

Quanto aos requisitos materiais, verifica-se se o objeto da lei ou ato normativo 

não contraria o conteúdo material da Constituição.
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2.2 INCONSTITUCIONALIDADE

A Constituição de 1988 estabeleceu dois tipos distintos de inconstitucionalidades: 

a inconstitucionalidade por ação e a inconstitucionalidade por omissão.

A inconstitucionalidade por ação ocorre quando há produção de atos legislativos 

ou administrativos que contrariem normas ou princípios da Constituição. É a desobediência 

ao princípio da supremacia da Constituição,  segundo o qual  normas inferiores devem ser 

compatíveis com as regras da Constituição.

Essa  inconstitucionalidade  pode  se  manifestar  sob  dois  aspectos:  formal  ou 

material.

A inconstitucionalidade formal ocorre quando um ato é produzido por autoridade 

incompetente  ou  em  desacordo  com  formalidades  ou  procedimentos  estabelecidos  pela 

Constituição. A ofensa à Constituição ocorre em relação à forma e procedimentos adotados 

pelo legislador, e não em relação à matéria. A matéria pode ser constitucional, mas a forma 

adotada para sua edição não o é. Ex: Matéria reservada à lei complementar aprovada por 

maioria simples; lei de iniciativa do Poder Executivo apresentada por parlamentar.

Já a inconstitucionalidade material ocorre quando o conteúdo, ou seja, a matéria 

tratada nas leis ou atos normativos contraria preceito ou princípio da Constituição. 

A  inconstitucionalidade  por  omissão  ocorre  quando  não  são  praticados  atos 

legislativos  ou  administrativos  requeridos  para  tornar  plenamente  aplicáveis  as  normas 

constitucionais, ou quando praticados de forma incompleta (omissão parcial).

2.3 SISTEMAS DE CONTROLE

O modelo brasileiro adotou tanto o sistema concentrado quanto o sistema difuso.

O controle difuso é aquele que permite a todos os órgãos do Poder Judiciário 

(Tribunais e juizes) o controle da constitucionalidade.

No controle difuso, o modo de exercício (modo de agir) é pelo controle incidental, 

também chamado de  exceção ou in  concreto,  onde  cabe ao interessado,  como parte  num 
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processo, argüir a inconstitucionalidade. A argüição ocorre incidentalmente no processo, não 

sendo o objetivo principal da ação. A argüição surge para solucionar um caso concreto.  E a 

decisão somente tem efeitos para as partes do processo (inter parte).

É importante notar, todavia, que, mesmo sendo os efeitos apenas inter partes, da 

declaração incidental de inconstitucionalidade, uma característica própria do sistema difuso, 

podem existir mecanismos que levem a decisão a ter eficácia geral, como ocorre no Brasil, 

com a suspensão da execução da lei pelo Senado Federal, conforme previsto no art. 52, X, da 

Constituição Federal.

O sistema concentrado, também chamado de sistema direto ou  in abstrato,  só 

permite  o  controle  da  constitucionalidade  pelo  Tribunal  da  cúpula  do  Poder  Judiciário, 

mediante uma ação específica. 

Trata-se de controle direto, por via principal ou de ação, assim chamado uma vez 

que o objeto principal da ação é a lei ou ato normativo aparentemente inconstitucional.

Dessa forma o processo é autônomo, e a decisão que nele se produza implica a 

retirada  da  norma  jurídica  do  sistema,  com  eficácia  erga  omnes.  Pronunciada  a 

inconstitucionalidade da lei, torna-se esta ineficaz para todos, como se tivesse sido revogada.

Por isso é também chamado de controle abstrato porque o objeto da ação é a lei 

em tese, sem envolver nenhum caso concreto.

O controle concentrado foi idealizado por Kelsen. No Brasil esse meio de controle 

é  de  competência  exclusiva  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  permite  que  a  questão 

constitucional  seja  abreviada,  isto  é,  antecipada  sua  discussão,  independentemente de  sua 

repercussão num caso concreto.

O controle concentrado pode ser realizado pelas seguintes ações: ação declaratória 

de inconstitucionalidade, que pode ser interventiva (artigos 36, III, 102, I, a, e 129, IV da 

Constituição Federal), genérica que veicule matéria federal ou estadual (artigo 102, I, a da 

Constituição  Federal)  e  por  omissão  (artigo  103,  §  2º  da  Constituição  Federal);  ação 

declaratória  de  constitucionalidade  (artigo  102,  I,  a,  in  fine  da  Constituição  Federal  com 

redação dada pela  Emenda Constitucional  nº  03/93)  e;  a  argüição de descumprimento de 

preceito  fundamental  (artigo  102,  §  1º  da  Constituição  Federal  com  redação  dada  pela 

Emenda Constitucional nº 03/93) que numa visão moderna permitiria também o controle de 

leis municipais e leis anteriores à própria Constituição da República.
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3 INCOMPATIBILIDADE ENTRE LEI ORDINÁRIA E LEI COMPLEMENTAR

O direito financeiro é formado por um conjunto de normas Constitucionais, Leis 

Complementares, leis ordinárias, decretos e portarias.

As normas constitucionais que versam sobre direito financeiro encontram-se no 

Capítulo II do Título VI da Constituição Federal e no Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. Formam o ápice da imaginária pirâmide jurídica e servem como fundamento de 

validade das demais normas primárias. 

O art. 163 declara que lei complementar disporá sobre:

I - finanças públicas;

II  -  dívida  pública  externa  e  interna,  incluída  a  das  autarquias,  fundações  e 
demais entidades controladas pelo Poder Público;

III - concessão de garantias pelas entidades públicas;

IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública;

V - fiscalização financeira da administração pública direta e indireta; 

VI  -  operações  de  câmbio  realizadas  por  órgãos  e  entidades  da  União,  dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, 
resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao 
desenvolvimento regional.

Desses dispositivos foram regulamentados até o momento, o inciso I, por meio da 

Lei Complementar nº 101, de 04/05/200 (LRF) e o inciso V, através da Lei Complementar nº 

105, de 10/01/2001.

 O sistema orçamentário constitucional encontra-se regulado pelos arts. 165 a 169. 

O art. 165 enumera os instrumentos normativos do sistema: o plano plurianual (PPA); a lei de 

diretrizes  orçamentárias  (LDO)  e  a  lei  orçamentária  anual  (LOA).  Essas  três  leis  têm a 

natureza de leis ordinárias, com rito específico estabelecido pela Constituição. Ao contrário 

das demais leis ordinárias, as leis orçamentárias não tramitam por cada uma das Casas do 

Congresso Nacional. Elas são apreciadas por uma Comissão Mista formada por Deputados e 

Senadores e pelo Plenário do Congresso Nacional.

Outras  leis  estão  previstas  neste  capítulo  da  Constituição  como  a  lei 

complementar a que se refere o art. 165, § 9º, que disporá sobre o exercício financeiro, a 
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vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes 

orçamentárias  e  da  lei  orçamentária  anual  e  estabelecerá  normas  de  gestão  financeira  e 

patrimonial  da  administração  direta  e  indireta  bem  como  condições  para  a  instituição  e 

funcionamento de fundos. Tal lei ainda não foi elaborada. Boa parte dos dispositivos da Lei nº 

4320 foram recepcionadas pela Constituição e por tratarem dessa matéria adquiriram status de 

Lei Complementar.

Por  fim,  temos  a  lei  complementar  estabelecida  no  artigo  169  destinada  a 

estabelecer  limites  para  as  despesas  com pessoal,  cuja  regulamentação  se  deu  pelas  leis 

complementares nº 82, de 27-3-95; nº 96, de 31-5-99 e nº 101, de 04-05-2000.

Em decorrência  desse  sistema  complexo  sistema  normativo  formado  por  leis 

complementares  e  leis  ordinárias,  não raramente nos defrontamos com incompatibilidades 

entre essas duas espécies normativas. Analisaremos a seguir a questão da incompatibilidade 

de uma lei ordinária em relação a uma lei complementar.

A questão da existência de hierarquia entre a lei complementar e a lei ordinária 

divide nossos doutrinadores. Para uns, a lei complementar é hierarquicamente superior à lei 

ordinária; para outros, esta hierarquia não existe. 

3.1 DIVERGÊNCIAS DOUTRINÁRIAS

Alguns autores que defendem superioridade da lei complementar alegam que essa 

lei vem escalonada no artigo 59 da CF antes da lei ordinária. Porém, este artigo não dispõe, 

nem diz  expressamente  sobre  essa  hierarquia,  tornando,  desta  forma,  essa  argumentação 

infundada.

Alega-se  também,  para  defender  a  superioridade  da  lei  complementar,  a  sua 

aprovação por meio de quorum qualificado, nos temos do art. 69 da Constituição Federal. 

Haveria,  portanto,  ao  menos  uma  superioridade  formal  da  Lei  complementar  sobre  a  lei 

ordinária.  Essa superioridade é defendida por autores como Hugo de Brito Machado (1997, p. 

54):

Na verdade, a lei complementar é hierarquicamente superior à lei ordinária. É 
certo que a Constituição estabelece que certas matérias só podem ser tratadas 
por  lei  complementar,  mas  isto  não  significa  de  nenhum  modo  que  a  lei 
complementar não possa regular outras matérias, e, em se tratando de norma 
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cuja aprovação exige quorum qualificado, não é razoável entender-se que pode 
ser alterada, ou revogada, por lei ordinária.

Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1995) também defende mesma posição: 

É  de  se  sustentar,  portanto,  que  a  lei  complementar  é  um  tertium  genus 
interposto, na hierarquia dos atos normativos, entre a lei ordinária (e os atos que 
têm a mesma força que esta – a lei delegada e o decreto-lei) e a Constituição (e 
suas emendas). Não é só, porém, o argumento de autoridade que apóia essa tese; 
a própria lógica o faz. A lei complementar só pode ser aprovada por maioria 
qualificada, a maioria absoluta, para que não seja, nunca, o fruto da vontade de 
uma minoria ocasionalmente em condições de fazer prevalecer sua voz. Essa 
maioria é assim um sinal certo da maior ponderação que o constituinte quis ver 
associada  ao  seu estabelecimento.  Paralelamente,  deve-se  convir,  não quis  o 
constituinte deixar ao sabor de uma decisão ocasional a desconstituição daquilo 
para cujo estabelecimento exigiu ponderação especial. Aliás, é princípio geral de 
Direito que, ordinariamente, um ato só possa ser desfeito por outro que tenha 
obedecido à mesma forma(...) a lei ordinária, o decreto-lei e a lei delegada estão 
sujeitos à lei complementar, em conseqüência disso não prevalecem contra elas, 
sendo inválidas as normas que a contradisserem.

O  argumento  daqueles  que  defendem  a  inexistência  de  hierarquia  entre  lei 

complementar e lei ordinária é a de que ambas retiram seu fundamento de validade da própria 

Constituição.

Nas palavras de Michel Temer (1996): 

Hierarquia,  para  o  Direito,  é  a  circunstância  de  uma  norma  encontrar  sua 
nascente,  sua  fonte  geradora,  seu ser,  seu  engate  lógico,  seu  fundamento  de 
validade, numa norma superior. A lei é hierarquicamente inferior à Constituição 
porque encontra nesta o seu fundamento de validade.(...) Pois bem, se hierarquia 
assim se  conceitua,  é  preciso  indagar:  lei  ordinária,  por  acaso,  encontra  seu 
fundamento de validade, seu engate lógico, sua razão de ser, sua fonte geradora, 
na lei complementar? Absolutamente, não!

Outro argumento é a de que a lei  complementar tem sua abrangência material 

definida pela Constituição. Ou seja, a lei complementar tem reservadas as matérias pelas quais 

poderá ser editada, enquanto a lei ordinária possui um campo residual de competência.

Dessa forma, se a lei ordinária estiver em confronto com a lei complementar é 

porque estaria regulando matéria reservada a essa e, portanto, seria inconstitucional. 

Nas palavras de Souto Maior (1975) 

Se a lei ordinária da União invadir o campo da lei complementar estará  
eivada de visceral inconstitucionalidade porque a matéria, no tocante ao 
processo legislativo, somente poderia ser apreciada com observância 
de um quorum especial e qualificado, inexistente na aprovação da lei  
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ordinária. A reserva constitucional da lei complementar funciona como 
um óbice à disciplina da matéria pela legislação ordinária.

Por outro lado, se lei complementar invadir o campo de lei ordinária, ao invés de 

inconstitucionalidade incorrerá em queda de status, pois terá valência de simples lei ordinária 

Quem pode o mais pode o menos (COELHO, 2006).

Essa parece ser a posição dominante na doutrina e na jurisprudência. Diante da 

inexistência de hierarquia, uma lei apenas formalmente complementar (lei complementar com 

o  conteúdo de lei  ordinária)  poderia  ser  revogada por  lei  ordinária.  Hierarquia  para  essa 

corrente existiria apenas quando o ato subordinado extrai seu fundamento de validade do ato 

subordinante.  E  isso  não  ocorreria  no  caso  em  análise,  uma  vez  que  todas  as  espécies 

normativas elencadas no art.  59 da Constituição têm como fundamento de validade a Lei 

Suprema. 

Dilema similar ao da hierarquia entre lei complementar e lei ordinária ocorre entre 

lei  nacional  e  lei  federal.  Coincidentemente  as  leis  complementares  que  regem o  direito 

financeiro são também leis nacionais.

Geraldo Ataliba (1969, p. 49) define essa espécie de lei:

A lei  nacional,  categoria  jurídico-positiva diversa,  é  o produto legislativo do 
Estado nacional, total, global.

Vige  no  território  do  Estado  brasileiro,  vinculando  todos  os  sujeitos  à  sua 
soberania, abstração feita de qualidades outras que possam revestir. Esta lei faz 
abstração da circunstância de ser o Brasil estado unitário ou federal.

Já as normas gerais locais podem ser federais, estaduais ou municipais, cada qual 

dentro da competência da esfera de governo correspondente. A lei federal será aquela que 

tratar de assuntos de interesse da União enquanto pessoa jurídica de direito público interno, 

aplicando-se, assim, à organização, ao funcionamento e às relações jurídicas dessa esfera da 

Administração Pública.

Dessa forma, verificamos que as leis nacionais e as leis federais são nitidamente 

distintas,  sendo as primeiras aplicáveis  à  “ordem jurídica total”  e  as últimas à  respectiva 

“ordem jurídica parcial”, embora o Congresso Nacional seja competente para produzir ambas. 
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Na qualidade de órgão legislativo do Estado Federal edita leis nacionais. Na condição de 

órgão legislativo da União aprova leis federais (ATALIBA, 1968).

Nesse sistema, verificamos que as leis federais, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal não podem conflitar com as leis nacionais, mas apenas devem complementá-

las,  embora a  doutrina  afirme que não haja  hierarquia  entre  estas  e  aquelas.  Tal  conflito 

implicaria  invasão  da  competência  reservada  às  leis  nacionais  pela  Constituição  Federal, 

semelhantemente  ao  que  ocorre  com  as  leis  complementares.  Nesse  sentido,  vejamos  o 

ensinamento do eminente doutrinador Geraldo Ataliba (1969, p. 49):

Leis federais são aquelas que podem ser editadas, no campo próprio, pela União. 
Da mesma forma nos respectivos campos,  são leis estaduais e municipais as 
editadas por Estados e Municípios, cada qual na própria esfera de competência. 
Quer dizer: abaixo da lei nacional – se figurarmos um quadro de representação 
espacial  do  sistema  engendrado  pela  nossa  Constituição  –  estão,  no  mesmo 
nível, equiparadas, as leis próprias das diversas pessoas públicas políticas.

Tal  situação  lógica,  referida  com  o  termo  ‘abaixo’,  não  quer  dizer, 
absolutamente ‘subordinada’ ou vinculada – que nenhuma hieraquia entre elas 
se estabelece em razão das posições que respectivamente ocupam nesse quadro.

A  diversidade  de  objetos  ou  de  formas  de  expressão  dos  órgãos  legislativos 

respectivos conforme o autor não autoriza supor qualquer hierarquia, mas sim organização 

que lhes atribui e reconhece, como privativos, campos diversos. 

Tratando da questão referente a reserva de matéria e dificultando a análise do 

tema, Ricardo Lobo Torres (2001, p. 257) ensina que:

Não  existe  porém,  uma  reserva  absoluta  de  lei  complementar,  pela  própria 
ambigüidade  do  conceito  de  normas  gerais,  o  que  transforma  em  lei 
complementar  as  regras  que  o  legislador  federal  elabore  de  acordo  com  o 
processo  constitucional,  ainda  que  originariamente  não  mereçam  tal  status, 
como excelentemente demonstrou Flávio Bauer Novelli, ao afirmar que “fora 
dos  casos  especiais  indicados  na  lei  fundamental,  o  conceito  de  lei 
complementar em sentido material é um conceito doutrinário que, enquanto tal, 
não vincula o legislador. 

Sem  adentrarmos  nessa  seara,  e  considerando  apenas  os  casos  em  que  seja 

possível  distinguir  claramente  a  reserva  de  matéria  estabelecida  no  texto  constitucional, 

verifica-se que nem sempre a incompatibilidade entre a lei complementar e a lei ordinária 

ocorre em razão da matéria. Muitas vezes, o comando da primeira é direcionado à produção 

da segunda.
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Na legislação financeira, temos vários exemplos, principalmente na LRF. A LRF 

condiciona, em diversos artigos, a produção de normas ordinárias. Um exemplo é o artigo 21 

que estabelece: “É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal  

e não atenda: I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no  

inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição;”. 

Nesse caso, uma lei ordinária que aumente despesa com pessoal sem atender às 

exigências dos arts. 16 e 17 da LRF estará contrariando uma lei complementar, sem invadir 

seu campo de competência definido na Constituição.

  Poderíamos  dizer,  neste  exemplo,  que  a  lei  complementar  é  superior  à  lei 

ordinária.

A corrente doutrinária formada por Souto Maior Borges, José Afonso da Silva e 

Sacha Calmon Navarro Coelho admite a existência de hierarquia entre lei complementar e a 

ordinária em alguns casos e em outros não. A distinção estaria no fundamento de validade da 

lei ordinária, ou seja, se uma lei complementar fundamenta a validade de uma lei ordinária, 

então esta seria hierarquicamente inferior àquela que a valida.

José Afonso da Silva (2003) adota a  classificação das leis  complementares de 

Souto Maior Borges, dividindo-as em dois grupos: 1º) leis complementares que fundamentam 

a validade de atos normativos (leis ordinárias,  decretos legislativos, convênios); e 2º)  leis 

complementares que não fundamentam a validade de outros atos normativos. 

Segundo o autor (2003, p. 246): “se as do primeiro grupo fundamentam a validade 

de outros atos normativos, isso indica relação hierárquica, de tal sorte que tais atos hão que 

conformar-se a seu fundamento de validade, que, por isso, se coloca em nível superior”.

Considerando  essa  relação  hierárquica,  a  lei  ordinária  que  ofender  a  lei 

complementar seria ilegal ou inconstitucional?

José  Afonso  da  Silva  (2003,  p.  248)  sugere  a  expressão  “ilegitimidade 

inconstitucional,  já  usada  na  Itália  preferentemente  ao  termo  inconstitucionalidade”.  E 

continua: 

E o controle de ilegitimidade constitucional atenderia aos mesmos princípios do 
controle de inconstitucionalidade. Com efeito, uma lei ordinária que ofenda uma 
lei complementar estará vulnerando a própria Constituição, visto que disciplinará 
interesses  que  esta  determina  sejam regulados  por  ela.  Tratar-se-á,  então,  de 
conflitos  de  normas,  subordinado  ao  princípio  da  compatibilidade  vertical, 
entroncando,  pois,  na  norma de  maior  superioridade hierárquica que é  a  que 
ficou ofendida – a Constituição. Pronunciamo-nos, destarte, pelo controle de 
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constitucionalidade das leis, com todas as suas conseqüências, quando uma 
regra jurídica ordinária conflite com uma complementar.

Como proceder então ao controle jurídico das leis ordinárias contrárias às essas 

duas categorias de lei complementar? 

Quando a lei ordinária contrariar lei complementar que não fundamente a validade 

de outros atos normativos, provavelmente estará ocorrendo invasão do campo de competência 

da lei complementar. Havendo invasão, ocorre a nulidade restrita ao campo de invasão, por 

desrespeito à norma constitucional. Nesse caso a lei ordinária será inconstitucional e poderá 

ser objeto de ADI perante o STF.

É o que se verifica em diversos acórdãos do STF:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORDIN 
ÁRIA 9932,  DE  20  DE DEZEMBRO DE 1999,  QUE DISPÕE SOBRE A 
TRANSFERÊNCIA  DE  ATRIBUIÇÕES  DA  IRB-BRASIL  RESSEGUROS 
S/A  -  IRB-BRASIL  RE  PARA  A  SUPERINTENDÊNCIA  DE  SEGUROS 
PRIVADOS  -  SUSEP.  VÍCIO  FORMAL.  LEI  COMPLEMENTAR.  1.  A 
autorização  e  funcionamento  dos  estabelecimentos  de  seguro,  resseguro, 
previdência e capitalização, bem como do órgão oficial fiscalizador, é matéria 
reservada à lei complementar (CF, artigo 192, II).

EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA 
CAUTELAR REFERENDADA PELO TRIBUNAL. LEI ORDINÁRIA 9932, 
DE  20  DE  DEZEMBRO  DE  1999,  QUE  DISPÕE  ACERCA  DA 
TRANSFERÊNCIA  DE  ATRIBUIÇÕES  DA  IRB-BRASIL  RESSEGUROS 
S/A  -  IRB-BRASIL  RE  PARA  A  SUPERINTENDÊNCIA  DE  SEGUROS 
PRIVADOS - SUSEP. VÍCIO FORMAL. LEI COMPLEMENTAR. EFEITOS 
DA  EC  13/96  SOBRE  AS  ATIVIDADES  DE  FISCALIZAÇÃO  E 
REGULAÇÃO DO SETOR DE RESSEGUROS. 1. A Emenda Constitucional 
13, de 1996, ao suprimir a expressão "órgão oficial ressegurador" do inciso II do 
artigo 192 da Carta Federal, aboliu o monopólio da IRB-Brasil Resseguros S/A - 
IRB-BRASIL Re. 2. A regulamentação do sistema financeiro nacional, no que 
concerne  à  autorização  e  funcionamento  dos  estabelecimentos  de  seguro, 
resseguro,  previdência  e  capitalização,  bem  como  do  órgão  fiscalizador,  é 
matéria reservada à lei complementar.

Dessa forma, se a Constituição prevê expressamente que determinado assunto seja 

legislado por  lei  complementar,  essa matéria  não poderá  ser  tratada por  outra  espécie  de 

norma. Não poderá a lei ordinária invadir o campo de atuação destinado à lei complementar. 

Havendo invasão, ocorre a nulidade restrita ao campo de invasão, por desrespeito à norma 

constitucional.

A  jurisprudência  dominante  do  STF  parece  não  reconhecer  o  grupo  de  leis 

complementares, que fundamentam a validade de leis ordinárias. 
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No entanto, na ADI 2252-2 DF, o STF teve que enfrentar essa questão. Nessa 

ação foi questionada a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 1984-19  por ofensa ao 

art.  59  da  Constituição,  que  em  seu  parágrafo  único  exige  a  observância  de  princípios 

relativos  à  elaboração  e  consolidação  das  leis  estabelecidos  em  Lei  Complementar.  Tal 

dispositivo foi regulamentado pela Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 

em seu art. 7º determina que, excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto. 

A Medida Provisória em questão modificava diversos textos legais. Segundo o autor, essa 

miscelânea de textos legais tratando de matérias distintas, numa mesma medida provisória, 

estaria vedada pela Lei Complementar nº 95/98. 

Decidiu o STF que a ofensa à Constituição se deu somente de forma indireta, 

mediata ou reflexa. O que se configurou foi uma ofensa à Lei Complementar, mas não uma 

violação direta e frontal à Constituição.

Segundo o STF, na Ação Direita de Inconstitucionalidade, o confronto deve ser 

feito entre o ato normativo e a Constituição, diretamente, e não com a Lei Complementar que 

nela tenha sido prevista. Para o Supremo a violação de norma interposta (Lei Complementar) 

se reduz a um vício de ilegalidade e não de inconstitucionalidade.

 Portanto, verificamos que nas hipóteses em que a Lei Complementar normatiza, 

ou  seja,  estabelece  regras  limitativas  e  regulatórias  de  leis  ordinárias,  eventual 

incompatibilidade  entre  a  norma  ordinária  em  relação  à  complementar  não  caracteriza 

inconstitucionalidade direita, e sim inconstitucionalidade indireta, mediata ou reflexa que se 

reduz a um vício de ilegalidade, não cabendo seu questionamento ao STF, que é o guardião da 

Constituição Federal e não da legislação federal. 

Observe-se que, apesar de parte da doutrina entender que há relação de hierarquia 

quando  uma  norma  complementar  serve  de  fundamento  de  validade  para  uma  norma 

ordinária, o STF não deixa claro em suas decisões se é possível essa hierarquia.

Não sendo  o  STF,  a  corte  competente  para  julgar  eventual  ilegalidade  de  lei 

ordinária perante lei complementar, restaria então ao STJ fazê-lo.

Apesar de o STJ representar o guardião da legislação federal,  o nosso sistema 

jurídico não previu um controle abstrato de ilegalidade, nos moldes do controle abstrato de 

inconstitucionalidade.  Dessa  forma,  o  controle  de  legalidade  somente tem sido feito  pelo 

sistema difuso com base numa demanda concreta. 
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E mesmo nesse sistema, a jurisprudência revela que o STJ não tem enfrentado a 

questão da ilegalidade de lei ordinária. O voto do Ministro-Relator do RECURSO ESPECIAL 

Nº 499.220 - CE (2003/0018403-6), sinaliza que não há que se falar em “ilegalidade de lei”, 

seguindo  a  corrente  majoritária  da  doutrina  que  não  reconhece,  em  hipótese  alguma,  a 

superioridade de lei complementar.

3. Registro, finalmente, que o afastamento do comando expresso do art. 4º, I, b, 
da Lei 7.799/89, sob alegação de conflito com o conceito de renda posto no art. 
43  do  CTN,  somente  poderia  ser  feito  mediante  o  reconhecimento  de  sua 
inconstitucionalidade, já que a eventual incompatibilidade entre leis resolve-se 
por meio de revogação, não havendo cogitar de "ilegalidade de lei". Refoge a 
análise da questão, como se vê, à competência do STJ, limitada pelo art. 105, III, 
da CF à uniformização da interpretação da lei federal infraconstitucional.

Diante  disso,  ficou  aparentemente  sem  solução,  em  nosso  sistema  jurídico, 

eventual declaração de nulidade de lei ordinária perante lei complementar. Como se verificou, 

para  o  STF  uma  Lei  Complementar  não  serve  de  parâmetro  para  declaração  de 

inconstitucionalidade. Para o Supremo a violação de norma interposta (Lei Complementar) se 

reduz a um vício de ilegalidade e não de inconstitucionalidade. Por outro lado, quando há um 

conflito entre essas duas espécies normativas, a jurisprudência do STJ procura, por meio de 

interpretação, afastar, no caso concreto, a incidência de uma das duas normas. 

Não havendo a possibilidade de o STF apreciar a inconstitucionalidade reflexa e 

não existindo, na competência do STJ uma ação específica capaz de declarar a nulidade de 

uma lei ordinária indiretamente inconstitucional, qual seria o procedimento adequado capaz 

de questionar a validade de uma lei ordinária (em abstrato) diante de uma Lei Complementar 

que a fundamente? 

3.2 PROCEDIMENTOS DE CONFRONTAÇÃO

Analisaremos a seguir alguns procedimentos existentes em nosso sistema jurídico 

que possibilitariam, a princípio, essa declaração de inconstitucionalidade de lei ordinária em 

face de uma lei complementar:

a)  suspensão,  pelo  Senado  Federal,  da  eficácia  da  norma  considerada 

inconstitucional após decisão definitiva do STF no sistema difuso;

b) utilização da ação civil pública, também no sistema difuso; e
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c) a  argüição de descumprimento de preceito  fundamental  (ADPF) no sistema 

concentrado.

Suspensão,  pelo  Senado  Federal,  da  eficácia  da  norma  considerada 

inconstitucional por decisão definitiva do STF no sistema difuso 

No sistema difuso,  a  argüição de inconstitucionalidade ocorre  no curso de um 

processo comum e será possível a qualquer interessado suscitar a questão, cuja apreciação é 

condição para a decisão da lide principal. A decisão de inconstitucionalidade não é feita sobre 

o objeto principal da lide,  mas sim sobre questão prévia,  indispensável ao julgamento do 

mérito.

Dessa forma,  o  objeto da ação não é  a  inconstitucionalidade em si,  mas uma 

relação jurídica que, envolvendo aplicação de uma lei, cuja validade frente à Constituição é 

contestada, faz surgir a necessidade de apreciação da mesma, para enfim decidir a questão 

proposta.  Assim,  a  alegação  de  inconstitucionalidade  aparece  incidentalmente  em  um 

processo judicial e é discutida na medida em que seja relevante para a solução do caso.

Cumpre destacar que a questão de inconstitucionalidade pode ser apreciada por 

qualquer  órgão do Poder  Judiciário,  individual  ou coletivo  e  que  a  decisão proferida  em 

qualquer nível limita-se ao caso em litígio, fazendo coisa julgada apenas inter partes. 

Caso a questão seja enfrentada por juiz singular (de primeiro grau) não ocorrerá a 

declaração de inconstitucionalidade. O juiz apenas deixará de aplicar a norma considerada 

inconstitucional.

Quando a lide chega a um Tribunal e há a necessidade de se enfrentar a questão da 

constitucionalidade ou não de uma norma a ser aplicada num caso concreto, incide a regra do 

full bench, que conforme José Levi do Mello do Amaral Júnior (2002, p. 36), significa que:

Deparando-se  o  órgão  fracionário  de  tribunal  com  uma  possível 
inconstitucionalidade, deve suspender o julgamento do caso concreto,  ouvir o 
Ministério  Público  e,  a  seguir,  deliberar  especificamente  sobre  a  questão 
inconstitucional.  Então,  entre  duas  opções,  ter-se-á  uma:  1)  ou os  julgadores 
manifestam-se pela constitucionalidade da lei ou ato normativo impugnado, ao 
que devem prosseguir no caso concreto; 2) ou os julgadores inclinam-se pela 
inconstitucionalidade e deliberam submeter a questão ao plenário (o que podem 
fazer por maioria simples de votos), lavra-se, então, acórdão remetendo a questão 
constitucional para o Plenário. 
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Dessa forma, reconhecida, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou 

dos  membros  do  respectivo  órgão  especial,  a  inconstitucionalidade  apontada  pelo  órgão 

fracionário, o processo retornará a esse órgão para o julgamento do caso concreto, que será 

embasado na manifestação do tribunal ou órgão especial.

A decisão do Plenário, que é irrecorrível,  vincula o órgão fracionário, no caso 

concreto, incorporando-se ao julgamento do recurso ou da causa, como premissa inafastável. 

Publicado o acórdão, reinicia-se o julgamento da questão concreta perante o órgão fracionário 

(MENDES, 1996).

O  órgão  fracionário  apenas  reconhece  a  constitucionalidade  da  lei  ou  ato 

normativo, mas não declara a sua inconstitucionalidade. 

A declaração de inconstitucionalidade de uma norma pela maioria absoluta de um 

Tribunal, no sistema difuso, não tem o poder de expurgar a norma do sistema jurídico. Ela 

serve apenas para que o órgão fracionário deixe de aplicar a norma no caso concreto. 

No entanto, caso a lide chegue até o STF, via recurso extraordinário, e o pleno do 

STF também chegue à declaração de inconstitucionalidade da norma, serão comunicados os 

órgãos  interessados,  remetendo-se  cópia  autêntica  da  decisão  ao  Presidente  do  Senado 

Federal, para os fins do disposto no art. 52, X, da Constituição Federal.

Nesse caso, havendo a publicação da resolução pelo Senado Federal suspendendo 

a  eficácia  da norma,  terá  a  declaração de inconstitucionalidade eficácia  geral  (MENDES, 

1996).

Discute-se atualmente se a fórmula relativa à suspensão de execução da lei pelo 

Senado Federal há de ter simples efeito de publicidade. Desta forma, se o Supremo Tribunal 

Federal, em sede de controle incidental, chegar à conclusão, de modo definitivo, de que a lei é 

inconstitucional, esta decisão terá efeitos gerais, fazendo-se a comunicação ao Senado Federal 

para que este publique a decisão no Diário do Congresso (MENDES, 1996).

Dessa forma, não seria mais a decisão do Senado que conferiria eficácia geral ao 

julgamento do  Supremo.  A própria  decisão  da  Corte  conteria  essa  força  normativa.  Esse 

entendimento parece implícito em diversos julgados da Suprema Corte. Assim, o Senado não 

teria  a  faculdade  de  publicar  ou  não  a  decisão,  mas  sim  dever  de  publicação.  A  não-

publicação não teria o condão de impedir que a decisão do Supremo assumisse a sua real 

eficácia (MENDES, 1996).
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Independentemente da superação ou não desse instituto da suspensão de execução 

da lei pelo Senado Federal, o controle incidental junto ao STF representa uma possibilidade 

de se declarar a inconstitucionalidade reflexa ou indireta de uma lei ordinária incompatível 

com uma lei complementar que a fundamente, já que pela via direta o STF não tem apreciado 

esse tipo de inconstitucionalidade. 

     Utilização da ação civil pública, no sistema difuso

A Ação Civil Pública, regulada pela Lei nº Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, 

tem por finalidade a defesa proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos  e  coletivos.  Essa defesa  de interesses difusos  e  coletivos tornou 

amplo  o  objeto  ação  civil  pública  em  nosso  ordenamento,  estando  a  sua  utilização 

condicionada,  fundamentalmente,  apenas  à  própria  definição  do  conceito  jurídico 

indeterminado relativo aos “interesses difusos e coletivos”.

Considerando que a parte ativa nesse processo não atua na defesa de interesse 

próprio,  mas procura defender um interesse público devidamente caracterizado,  afigura-se 

difícil sustentar que a decisão que, eventualmente, afastar a incidência de uma lei considerada 

inconstitucional,  em  ação  civil  pública,  terá  efeito  limitado  às  partes  processualmente 

legitimadas. Por isso, o legislador, ao disciplinar a eficácia da decisão proferida na ação civil, 

estabeleceu que “a sentença civil fará coisa julgada erga omnes” (MENDES, 1996).

Isso  significa  que,  se  utilizada  com  o  propósito  de  proceder  ao  controle  de 

constitucionalidade, a decisão que, em ação civil pública afastar a incidência de dada norma 

por  eventual  incompatibilidade  com  a  ordem  constitucional,  acabará  por  ter  eficácia 

semelhante  à  das  ações  diretas  de  inconstitucionalidade,  isto  é,  eficácia  geral  e  irrestrita 

(MENDES, 1996).

Nesse ponto questiona-se a  legitimidade de  se  utilizar  a  ação civil  pública na 

ordem  jurídica  brasileira  para  obter  a  declaração  de  inconstitucionalidade  de  lei  ou  ato 

normativo? 

Gilmar  Ferreira  Mendes  (1996)  entende  que  a  utilização  desse  instrumento  é 

indevida pois estar-se-ia instaurando um controle direto e abstrato no plano da jurisdição de 

primeiro grau, bem como conferindo à jurisdição ordinária de primeiro grau poderes que a 

Constituição não assegurou nem ao Supremo Tribunal Federal. Isso porque a decisão sobre a 

constitucionalidade de lei proferida pela Suprema Corte no caso concreto tem, necessária e 
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inevitavelmente,  eficácia  inter  partes,  dependendo  a  sua  extensão  de  atuação  do  Senado 

Federal.

No  entanto,  diante  da  atual  posição  do  STF  em  não  se  apreciar  a 

inconstitucionalidade reflexa decorrente da incompatibilidade de lei ordinária em relação à lei 

complementar  que  a  fundamente,  bem como não havendo uma “ação  de  ilegalidade”  no 

âmbito do STJ a utilização da ação civil pública poderia preencher essa lacuna em nosso 

sistema jurídico.

O  argumento  da  usurpação  da  competência  do  STF  estaria  enfraquecido  no 

presente  caso,  uma  vez  que  o  STF  se  declinou  dessa  competência  de  apreciar  a 

inconstitucionalidade reflexa.

A jurisprudência do STF em relação à ação civil pública demonstra que quando 

houver tentativa de usurpação da competência do STF, ou seja, o questionamento de uma lei 

sem o julgamento de uma relação jurídica concreta, não tem o STF reconhecido a validade do 

julgado. É o que se sucedeu na reclamação nº 434, de Relatoria do Ministro Francisco Rezek, 

interposta pelo Procurador-Geral da República, em que o STF determinou o arquivamento de 

ações ajuizadas nas 2ª e 3ª Varas da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.

A propósito, mencione-se a seguinte passagem do voto do eminente Relator:

A leitura do acervo aqui produzido faz ver que o objeto precípuo das ações em  
curso na 2ª e 3ª Varas da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo é, ainda 
que  de  forma  dissimulada,  a  declaração  de  inconstitucionalidade  da  lei  
estadual  em  face  da  Carta  da  República.  As  requerentes,  ao  proporem  a  
providência cautelar, preparatória da ação principal,  deixam claro que esta  
visa  a  “...  decretar  a  ilegalidade  da  medida  ...”(fls.  34).  Ocorre  que  a  
“medida” tida por ilegal é a própria lei. E o juízo de inconstitucionalidade da  
lei só se produz como  incidente no processo comum – controle difuso – ou  
como escopo precípuo do processo declaratório de inconstitucionalidade da lei  
em tese – controle concentrado.

Apesar dessa posição, em outro julgado na qual a questão constitucional não era 

objeto principal, mas apenas questão prejudicial da postulação, o Supremo Tribunal Federal 

julgou improcedente  a Reclamação nº  602-6/SP,  de  que  foi  Relator  o  eminente  Ministro 

ILMAR GALVÃO, em data de 03.09.1997, cujo acórdão está assim ementado:

Reclamação. Decisão que, em Ação Civil Pública, condenou instituição bancária 
a complementar os rendimentos de caderneta de poupança de seus correntistas, 
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com base em índice até então vigente, após afastar a aplicação da norma que o 
havia  reduzido,  por  considerá-la  incompatível  com  a  constituição.  Alegada 
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, i, 
a, da CF. Improcedência da alegação, tendo em vista tratar-se de ação ajuizada, 
entre partes contratantes, na persecução de bem jurídico concreto, individual e 
perfeitamente definido, de ordem patrimonial, objetivo que jamais poderia ser 
alcançado pelo Reclamado em sede de controle in abstracto de ato normativo. 
Quadro em que não sobra espaço para falar em invasão, pela corte reclamada, da 
jurisdição concentrada privativa do Supremo Tribunal Federal. Improcedência 
da Reclamação.

Outro julgado em que o STF decidiu não haver usurpação de sua competência 

ocorreu na reclamação nº 1.733-SP. Travava-se de reclamação proposta contra decisão de 

magistrado  de  primeira  instância  que,  julgando  procedente  ação  civil  pública,  declarou 

incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 8º da Lei Orgânica do Município de Sorocaba-

SP,  que fixava em vinte e  um o número de Vereadores à Câmara Municipal.  O Relator, 

Ministro Celso de Mello, identificou como objeto da ação civil pública o pedido de redução, 

para 14 (catorze), do número de Vereadores, tendo como questão prejudicial necessária ao 

julgamento  da  causa  principal,  a  validade  constitucional  da  norma  da  Lei  Orgânica  do 

Município. Ressaltou, assim, o cabimento do controle difuso de constitucionalidade na ação 

civil pública, quando não aprecia a validade constitucional de lei em tese, mas objetiva o 

julgamento de um específica e concreta relação jurídica. 

Tais exemplos demonstram que diversas normas estão com a aplicação  suspensa, 

nas  situações  concretas  que  constituem  o  objeto  da  ação,  com  fundamento  em  sua 

inconstitucionalidade, em decorrência de decisão de mérito em sede de ação de ação civil 

pública. Ocorre que a situação concreta pode ser a única possível, como no caso acima citado 

em que se questiona o número de vereadores de uma cidade. 

As  decisões  do  Supremo  Tribunal  Federal  a  respeito  do  tema  permitem, 

aparentemente,  distinguir  a  ação  civil  pública  que  tenha  por  objeto,  propriamente,  a 

declaração de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo daqueloutra na qual a questão 

constitucional  configura  simples  questão  prejudicial  da  postulação  principal  (MENDES, 

1996).

No  entanto,  na  prática  essa  diferença  é  muito  sutil.  Pelos  diversos  julgados 

verifica-se  que  quando  ficar  caracterizada  a  intenção  de  se  obter  uma  declaração  de 

inconstitucionalidade, o STF suspenderá a ação civil pública que declarar inconstitucional a 

norma jurídica.

Por outro lado, caso o postulante consiga demonstrar que o objeto principal da 
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ação não é a declaração de inconstitucionalidade em si, mas sim a defesa de um bem jurídico 

concreto e definido, de relevante interesse público, a probabilidade de se obter êxito na ação é 

elevada.

De qualquer forma, mesmo que haja a usurpação de competência da Suprema 

Corta,  a  sentença  proferida  na  ação  civil  pública  que,  com  fundamento  na 

inconstitucionalidade de lei, fizer coisa julgada  erga omnes,  não estará imune ao exame do 

Supremo Tribunal Federal, pela via do recurso extraordinário. Portanto, a decisão definitiva 

será da Suprema Corte em sendo interposto recurso extraordinário.

Também cumpre destacar que a polêmica acima exposta deixará de existir caso a 

norma ordinária a ser atacada for uma lei orçamentária com caráter tipicamente formal: 

Quanto às leis de efeitos concretos, porém, estas podem ser atacadas por meio 
da  ação  civil  pública,  porque  estas  são  leis  sob  o  aspecto  formal,  mas, 
substancialmente,  configuram como que  autênticos  atos  administrativos,  que 
podem ser questionados por meio de ação popular ou por meio de ação civil 
pública (MAZZILI, 2005).

No  capítulo  seguinte  abordaremos  a  respeito  da  natureza  jurídica  das  leis 

orçamentárias,  os  reflexos  dessa  natureza  no  controle  abstrato  de  normas,  bem  como  a 

jurisprudência do STF acerca do tema.

Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)

A Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) foi  prevista 

originalmente  no  parágrafo  único  do  art.  102  Constituição  Federal  de  1988 e  convertido 

posteriormente, pela Emenda Constitucional nº 3/94 em § 1º do mesmo artigo, mantendo-se a 

mesma redação.

Tal dispositivo atribuiu à lei infraconstitucional a tarefa de regulamentar o novo 

instituto, que só veio a ocorrer onze anos depois, por meio da Lei nº 9.882, de 03 de dezembro 

de 1999. 

A ausência de lei regulamentadora não impediu que fossem propostas argüições 

de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo. No entanto, o dispositivo 

constitucional não produziu efeitos, pois o STF entendeu que o parágrafo primeiro, do artigo 

102  da  Constituição  não  seria  auto-aplicável,  e  portanto,  as  argüições  não  poderiam ser 

conhecidas sem a devida regulamentação legislativa.
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 Apesar  da  regulamentação,  o  objeto  da  referida  ação  constitucional  não  ficou 

definido de forma clara. Optou-se por entregar ao STF a tarefa de estabelecer a configuração 

definitiva do novo instituto.

O certo é que a ADPF veio a preencher os vácuos em que a ADIN e a ADC não 

podem ser utilizadas. Entre esses espaços poderíamos citar: a) o controle abstrato preventivo; 

b) o controle objetivo de lei ou ato  normativo municipal em face da Constituição Federal; c) 

o  reconhecimento  da  compatibilidade  de  lei  ou  ato  normativo  estadual  com  preceitos 

fundamentais da Constituição; d) o controle objetivo das leis e atos normativos anteriores à 

Constituição; e) o controle objetivo de lei já revogada; f) o estabelecimento da interpretação 

de  normas  da  própria  Constituição;  g)  o  combate  a  omissões  violadoras  de  preceitos 

fundamentais  não  adequadamente  reprimidas  por  mandado  de  injunção  e  ação  direta  de 

inconstitucionalidade por omissão; h) o controle objetivo de atos normativos infralegais ; i) o 

controle objetivo de atos formalmente legais, mas com efeitos concretos (TALAMINI, 2006).

Conforme o art. 1º, caput: “Art. 1º A argüição prevista no § 1º do art. 102 da 

Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal,  e terá por objeto 

evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.”

E o parágrafo único, I: “Caberá também argüição de descumprimento de preceito  

fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou  

ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição”.

Segundo a doutrina, a ADPF se insere no controle concentrado e abstrato do STF 

e teria como pressupostos a inexistência de qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade; a 

ameaça ou violação de preceito fundamental; um ato estatal ou equiparável capaz de provocá-

la. (BARROSO, 2006).

No caso da incompatibilidade de lei ordinária face a lei complementar em matéria 

financeira, poderíamos defender o cumprimento dos três requisitos anteriormente citados.

A primeira exigência, ou seja, a inexistência de qualquer outro meio eficaz de 

sanar a lesividade estaria satisfeita, uma vez que o STF, conforme decisões anteriormente 

citadas, que não conhece, em sede de ADIN, da chamada inconstitucionalidade reflexa.

A  segunda  exigência  referente  à  comprovação  da  violação  de  preceito 

fundamental exige uma defesa mais bem fundamentada.
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Observe que nem a Constituição nem a lei cuidaram de precisar o sentido e o 

alcance do que venha a ser preceito fundamental. A construção dessa definição ficará a cargo 

da jurisprudência do STF. 

A  doutrina  reconhece  que  algumas  normas  se  enquadram  de  maneira 

incontroversa, por sua importância, nessa categoria de preceitos fundamentais. São elas: os 

princípios fundamentais (arts. 1º a 4º) as cláusulas pétreas (CF, art. 60, § 4º: forma federativa, 

voto  direto,  secreto  universal  e  periódico,  separação  dos  poderes,  direitos  e  garantias 

individuais)  e os princípios constitucionais sensíveis (CF, art.  34,  VII:  forma republicana, 

sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, 

prestação de contas de contas da Administração Pública, aplicação do mínimo orçamentário 

constitucionalmente exigido em educação e saúde).

Observamos que algumas vinculações orçamentárias se enquadram expressamente 

nos  princípios  constitucionais  sensíveis.  Portanto,  poderiam ser  enquadrados  a  priori  em 

preceitos fundamentais. Resta saber se a violação qualquer norma constitucional financeiro-

orçamentário poderia ser enquadrado como preceito fundamental. 

Ricardo  Lobo  Torres  (2000,  p.1)  considera  a  Constituição  Orçamentária 

“materialmente constitucional, posto que essencial ao Estado de Direito, que se constitui na 

via tributária e na dos gastos públicos”.

Para o Ministro Carlos Ayres Brito (ADI 2.923-8): “a lei orçamentária é para a 

Administração  Pública,  logo abaixo  da  Constituição,  a  lei  mais  importante,  até  porque  o 

descumprimento dela implica crime de responsabilidade. Está no art. 85, inciso VI.”.

A prática tem demonstrado que normalmente as disposições orçamentárias estão 

ligadas à manutenção da estrutura do Estado e à implementação das políticas públicas em 

especial no que se refere ao cumprimento de direitos sociais e fundamentais dispersos pelo 

texto constitucional. Dessa forma, não é difícil associar o descumprimento de uma norma 

constitucional  financeira  ao  descumprimento  também  de  outro  princípio  ou  preceito 

fundamental.

De qualquer  forma,  seja  qual  for  a  incompatibilidade vislumbrada em matéria 

financeira será necessário demonstrar, para fins de ajuizamento de ADPF, que o dispositivo 

questionado contraria algum preceito fundamental.

Por fim, o terceiro requisito geral consiste na locução “ato do Poder Público”. 

Esse  termo  abrangeria  não  apenas  as  leis  e  atos  normativos,  de  qualquer  dos  entes  da 
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federação  seja  anteriores  ou  posteriores  à  Carta  de  1988,  mas também atos  em geral  da 

administração  pública,  decisões  judiciais,  atos  de  tribunais  de  contas,  dentre  outros 

(BARROSO, 2006). O cumprimento desse requisito é óbvio em se tratando de leis ordinárias.
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4 JURISPRUDÊNCIA DO STF EM MATÉRIA FINANCEIRA

Conforme  art.  165  da  Constituição  são  três  as  leis  orçamentárias:  Plano 

Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

Plano Plurianual (PPA)

Nos termos do art. 165, § 1º: “A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, 

de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para 

as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 

continuada”. O conteúdo do PPA assemelha-se muito ao do orçamento. O PPA 2004/2007 

contém a programação de despesa até o detalhamento de ação orçamentária.

Para  Ricardo  Lobo  Torres  (2000,  p.  64),  “o  plano  plurianual  é  lei  formal, 

dependente do orçamento anual para que possa ter eficácia quanto à realização das despesas. 

Constitui  mera  programação  ou  orientação,  que  deve  ser  respeitada  pelo  Executivo  na 

execução  dos  orçamentos  anuais,  mas  que  não  vincula  o  Legislativo  na  feitura  das  leis 

orçamentárias”

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

A  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  compreenderá  as  metas  e  prioridades  da 

administração pública federal,  incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 

subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na 

legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento.

Verifica-se que a LDO, ao contrário do PPA e da LOA, possui um caráter mais 

normativo. O detalhamento por programas e ações orçamentárias nos moldes do PPA e da 

LOA está presente apenas no ANEXO DE METAS E PRIORIDADES.

Lei Orçamentária Anual (LOA)
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A natureza jurídica do orçamento permanece controvertida. Cumpre determinar se 

é uma lei material, com conteúdo de regra de direito ou se é mero ato administrativo, que só 

do ponto de vista formal reveste as características da lei.

A  doutrina  define  a  lei  formal  como um mero  ato  administrativo  que  possui 

apenas aparência formal de uma lei. A lei formal, apesar de ter sido elaborado seguindo-se o 

processo legislativo, não possui no seu conteúdo uma regra de direito (lei material), pois não 

gera efeitos externos a terceiros. Não cria direitos subjetivos para terceiros nem tem eficácia 

fora da relação entre os Poderes do Estado. Assim, sustenta-se que a Lei Orçamentária não é 

materialmente uma lei, pois não emana nenhuma ordem ou proibição, referindo-se apenas à 

gestão financeira do Estado (TORRES, 2000).

À concepção como lei material faltariam os requisitos da abstração, generalidade. 

No tocante ao direito subjetivo, pode-se argumentar que o orçamento, atualmente, não é mais 

um mero registro de despesas e receitas do Estado. Por trás das despesas orçamentárias há 

todo um programa de  governo e  de  políticas  públicas  destinadas  a  implementar  diversos 

direitos sociais previstos na Constituição que acaba por gerar direitos e deveres entre Estado e 

cidadãos.

A existência de escassa jurisprudência constitucional em matéria orçamentária é 

explicada  pelo  caráter  temporário  dessas  normas.  Normalmente  as  ações  diretas  de 

inconstitucionalidades que envolvem essas matérias são extintas sem julgamento de mérito, 

por perda de objeto, pois normalmente ao se proferir o voto a norma atacada já se encontra 

revogada. É o que demonstra a ADIN nº 784, de Relatoria do Ministro Moreira Alves

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 27, inciso IV, da Lei 
8.334, de 25 de setembro de 1991, do Estado de Santa Catarina. Lei que dispõe 
sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 1992 no referido Estado.

-  Segundo  a  jurisprudência  desta  Corte,  não  é  cabível  ação  direta  de 
inconstitucionalidade em que a norma jurídica impugnada esteja revogada.

- No caso, o dispositivo legal em causa, por ter sua vigência limitada no tempo - 
no período correspondente ao ano de 1992-, se auto-revogou ao término dele.

Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, por ter ficado prejudicada.

Questão  interessante  refere-se  à  possibilidade  de  se  ajuizar  ação  direta  de 

inconstitucionalidade contra uma norma tipicamente orçamentária. As normas programáticas 

orçamentárias  que  fixam  a  despesa  e  estimam  a  receita,  como  visto  anteriormente,  são 

consideradas normas formais, de efeito concreto, ou seja, desprovidas de qualquer coeficiente 

de normatividade ou de generalidade abstrata. 
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E a  jurisprudência  do  STF não tem admitido  a  propositura  de  ação  direta  de 

inconstitucionalidade contra atos de efeito concreto.

Assim,  tem-se  afirmado  que  a  ação  direta  é  o  meio  pelo  qual  se 
procede  ao controle  de  constitucionalidade das  normas jurídicas  in 
abstracto, não se prestando ela “ao controle de atos administrativos 
que  têm objeto determinado e  destinatários  certos,  ainda que esses 
atos sejam editados sob a forma de lei – as leis meramente formais, 
porque têm forma de lei, mas seu conteúdo não encerra normas que 
disciplinam relações em abstrato (ADIn 611-8). 

Na mesma linha de orientação, afirma-se que atos estatais de efeitos concretos, 

ainda  que veiculados  em texto  de  lei  formal,  não se  expõem, em sede  de  ação  direta,  à 

jurisdição  constitucional  abstrata  do  Supremo  Tribunal  Federal,  porquanto  a  ausência  de 

densidade normativa no conteúdo do preceito legal impugnado, desqualifica-o – enquanto 

objeto juridicamente inidôneo – para o controle normativo abstrato. (MARTINS; MENDES; 

2001, p. 118/120).

Portanto,  as  programações  constantes  de  lei  orçamentária,  seja  a  que  fixa 

determinada dotação, seja a que estima determinada receita constituem atos de efeito concreto 

e seriam insuscetíveis de controle jurisdicional de constitucionalidade por via de ação direta.

É o que foi decidido nas ADIs nºs 1.640, Relator Ministro Sidney Sanches, 2.057, 

Relator Ministro Maurício Correa e 2.100, Relator Ministro Nelson Jobim:

EMENTA – ADI 1640:  -  DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. 
CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
-  C.P.M.F.  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  "DA 
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DA C.P.M.F." COMO PREVISTA NA LEI Nº 
9.438/97. LEI ORÇAMENTÁRIA: ATO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO - E 
NÃO  NORMATIVO.  IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA  DO PEDIDO:  ART. 
102,  I,  "A",  DA  C.F.  1.  Não  há,  na  presente  Ação  Direta  de 
Inconstitucionalidade, a impugnação de um ato normativo. Não se pretende a 
suspensão  cautelar  nem  a  declaração  final  de  inconstitucionalidade  de  uma 
norma, e sim de uma destinação de recursos, prevista em lei formal, mas de 
natureza  e  efeitos  político-administrativos  concretos,  hipótese  em  que,  na 
conformidade  dos  precedentes  da  Corte,  descabe  o  controle  concentrado  de 
constitucionalidade como previsto no art. 102, I, "a", da Constituição Federal, 
pois ali se exige que se trate de ato normativo. Precedentes. 2. Isso não impede 
que eventuais prejudicados se valham das vias adequadas ao controle difuso de 
constitucionalidade,  sustentando  a  inconstitucionalidade  da  destinação  de 
recursos,  como  prevista  na  Lei  em  questão.  3.  Ação  Direta  de 
Inconstitucionalidade  não  conhecida,  prejudicado,  pois,  o  requerimento  de 
medida cautelar. Plenário. Decisão unânime.
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EMENTA  ADI  nº  1.716,  Rel.  Min.  SEPULVEDA  PERTENCE,  DJ  de 
27.03.1998.  "CONSTITUCIONAL.  AÇÃO  DIRETA  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI  COM  EFEITO  CONCRETO.  LEI  DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS: Lei 10.266, de 2001. I. - Leis com efeitos 
concretos, assim atos administrativos em sentido material: não se admite o seu 
controle em abstrato, ou no controle concentrado de constitucionalidade. II. - Lei 
de diretrizes orçamentárias, que tem objeto determinado e destinatários certos, 
assim sem generalidade abstrata, é lei de efeitos concretos, que não está sujeita à 
fiscalização jurisdicional no controle concentrado. III. - Precedentes do Supremo 
Tribunal  Federal.  IV. -  Ação direta  de inconstitucionalidade não conhecida." 
(ADI-MC nº 2.484, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 14.11.2003).

EMENTA  ADI  2100:  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.

Nas palavras de Gilmar Ferreira Mendes e Ives Gandra Martins (2001, p. 119): “A 

extensão dessa jurisprudência, desenvolvida para afastar do controle abstrato de normas os 

atos administrativos de efeito concreto, às chamadas leis formais suscita sem dúvida, alguma 

insegurança, porque coloca a salvo do controle de constitucionalidade um sem-número de 

leis”.

Segundo  esses  dois  juristas,  a  Constituição  não  fez  essa  distinção  entre  leis 

formais e leis materiais:

Outra há de ser, todavia, a interpretação se se cuida de atos editados sob 
a forma de lei. Nesse caso, houve por bem o constituinte não distinguir entre leis 
dotadas  de  generalidade  e  aqueloutras,  conformadas  sem  o  atributo  da 
generalidade e abstração. Essas leis formais decorrem da vontade do legislador 
ou da vontade do próprio constituinte, que exige que determinados atos, ainda 
que de efeito concreto, sejam editados sob a forma de lei (v. g., lei de orçamento, 
lei  que  institui  empresa  pública,  sociedade  de  economia  mista,  autarquia  e 
fundação pública).

Ora, se a Constituição submete a lei ao processo de controle abstrato, até 
por  ser  este  o  meio  próprio  de  inovação  na  ordem jurídica  e  o  instrumento 
adequado de concretização da ordem constitucional, não parece admissível que o 
intérprete debilite essa garantia da Constituição, isentando um número elevado 
de atos aprovados sob a forma de lei do controle abstrato de normas e, muito 
provavelmente, de qualquer forma de controle. É que muitos desses atos, por não 
envolverem  situações  subjetivas,  dificilmente  poderão  ser  submetidos  a  um 
controle de legitimidade no âmbito da jurisdição extraordinária. 

Ressalte-se que não se vislumbram razões de índole lógica ou jurídica 
contra a aferição da legitimidade das leis formais no controle abstrato de normas, 
até  porque  abstrato  –  isto  é,  não  vinculado  ao  caso  concreto  –  há  de  ser  o 
processo e não o ato legislativo submetido ao controle de constitucionalidade.
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Por  derradeiro,  cumpre  observar  que  o  entendimento  do  Supremo 
Tribunal  Federal  acima  referido  acaba,  em  muitos  casos,  por  emprestar 
significado  substancial  a  elementos  muitas  vezes  acidentais,  a  suposta 
generalidade,  impessoalidade  e  abstração  ou  a  pretensa  concretude  e 
singularidade do ato do Poder Público. 

Os estudos e análises no plano da Teoria do Direito indicam que tanto se 
afigura possível formular uma lei de efeito concreto – lei casuística – de forma 
genérica  e  abstrata,  quanto  seria  admissível  apresentar  como  lei  de  efeito 
concreto uma regulação abrangente de um complexo mais ou menos amplo de 
situações.

Todas essas considerações parecem demonstrar que a jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal não andou bem ao considerar as leis de efeito 
concreto como inidôneas para o controle abstrato de normas (grifou-se). 

Ademais, sob o argumento de que as leis orçamentárias são leis formais de efeito 

concreto,  o  STF  vinha  recusando  inclusive  a  apreciar  a  inconstitucionalidade  de  normas 

inseridas nas leis de diretrizes orçamentárias que normalmente possuem caráter normativo, 

não fixando despesas ou estimando receitas.

ADI N. 2.484-DF (INFORMATIVO 329)

RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO

EMENTA: - CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIO-
NALIDADE.  LEI  COM  EFEITO  CONCRETO.  LEI  DE  DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS: Lei 10.266, de 2001.

I. - Leis com efeitos concretos, assim atos administrativos em sentido material: 
não  se  admite  o  seu  controle  em  abstrato,  ou  no  controle  concentrado  de 
constitucionalidade. 

II. - Lei de diretrizes orçamentárias, que tem objeto determinado e destinatários 
certos, assim sem generalidade abstrata, é lei de efeitos concretos, que não está 
sujeita à fiscalização jurisdicional no controle concentrado.

III. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

IV. - Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.

O conhecimento dessas ações somente ocorria quando se vislumbrava afronta à 

independência financeira do Poder Judiciário de Unidade da Federação. 

EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA 
CAUTELAR. IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA A LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ, QUE FIXOU LIMITE DE 
PARTICIPAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ORÇAMENTO GERAL DO 
ESTADO SEM A SUA INTERVENÇÃO. AFRONTA AO § 1º DO ARTIGO 99 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

O Supremo Tribunal Federal, em duas oportunidades (ADIMC 468-9, Rel. MIN. 
Carlos  Velloso,  e  ADIMC  810-2,  Rel.  MIN.  Francisco  Rezek),  deferiu  a 
suspensão  cautelar  da  vigência  de  disposições  legais  que  fixaram  limite 
percentual de participação do Poder Judiciário no Orçamento do Estado sem a 
intervenção desse Poder.
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A hipótese dos autos ajusta-se aos precedentes referidos, tendo em vista que se 
trata de impugnação dirigida contra a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado 
do Paraná para o exercício de 1999, que fixou o limite de 7% (sete por cento) de 
participação do Poder  Judiciário  na  receita  geral  do Estado totalmente  à  sua 
revelia.

Cautelar deferida.

No  entanto,  a  partir  da  ADI  2925-8,  o  STF  passou  a  reconhecer  que  há 

dispositivos na LOA que estariam dotados de suficiente generalidade e abstração, por não se 

tratar de programações orçamentárias que simplesmente estimam receita ou fixam despesa. A 

ação, ajuizada pela Confederação Nacional do Transporte, questionou dispositivo da LOA que 

permitia que os recursos da CIDE deixassem de ser destinadas às finalidades apontadas no art. 

177,  §  4º,  II,  da  Carta  Magna.  Na  ocasião,  com  base  nesse  dispositivo,  o  governo 

economizava recursos da CIDE para atingir a meta de superavit primário fixada na LDO.

Os informativos nºs 333, 334 e 378 do STF trazem a síntese desse julgamento.

Iniciado o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela 
Confederação Nacional do Transporte – CNT contra a aplicação do disposto no 
art. 4º, I, a,  b,  c e d, da Lei 10.640/2003, Lei Orçamentária Anual da União, às 
suplementações de crédito para reforço de dotações vinculadas aos recursos da 
CIDE-Combustíveis.  Alega-se,  na  espécie,  que  a  norma  impugnada,  ao 
disciplinar a destinação da receita da CIDE-Combustíveis, teria violado a regra 
prevista no art. 177, § 4º, II, da CF/88 — “A lei que instituir contribuição de  
intervenção  no  domínio  econômico  relativa  às  atividades  de  importação  ou 
comercialização do petróleo e seus derivados ... deverá atender aos seguintes  
requisitos: ... II - os recursos arrecadados serão destinados: a) ao pagamento de  
subsídios  a  preços  ou  transporte  de  álcool  combustível,  gás  natural  e  seus  
derivados ou derivados de petróleo; b) ao financiamento de projetos ambientais  
relacionados com a indústria  do petróleo  e  do gás;  c)  ao financiamento  de 
programas de infra-estrutura de transportes.”. Preliminarmente, o Tribunal, por 
maioria,  tendo  em  vista  a  existência  de  grau  suficiente  de  abstração  e 
generalidade  da  norma  impugnada,  conheceu  da  ação,  vencida,  no  ponto,  a 
Ministra Ellen Gracie, relatora, que dela não conhecia. Após, quanto ao mérito, o 
julgamento foi adiado. (Informativo nº 333/STF).

Prosseguindo no julgamento iniciado em 11.12.2003 (v. Informativo 333), 
o Tribunal, por considerar que o dispositivo impugnado admitiria interpretação 
abrangente  ou  ambígua,  por  maioria,  julgou  procedente  em  parte  o  pedido 
formulado em ação direta ajuizada pela Confederação Nacional do Transporte – 
CNT  para  emprestar  ao  art.  4º,  I,  a,  b,  c,  e  d,  da  Lei  10.640/2003,  Lei 
Orçamentária Anual da União, interpretação conforme a Constituição, no sentido 
de que a abertura de crédito suplementar deve ser destinada às três finalidades 
enumeradas  no  art.  177,  §  4º,  II,  a,  b e  c,  da  CF/88  (“A  lei  que  instituir  
contribuição de  intervenção no domínio econômico relativa às atividades de  
importação ou comercialização do petróleo e seus derivados ... deverá atender  
aos seguintes requisitos: ... II - os recursos arrecadados serão destinados: a) ao  
pagamento  de  subsídios  a  preços  ou  transporte  de  álcool  combustível,  gás 
natural  e  seus  derivados  ou  derivados  de  petróleo;  b)  ao  financiamento  de  
projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; c) ao  
financiamento de programas de infra-estrutura de transportes”). Ressaltou-se, 
na  espécie,  que  o  provimento  parcial  do  pedido  não  implicou  qualquer 

35



intervenção  nos  atos  políticos  do  Poder  Executivo,  mas  apenas  a  estrita 
observância do disposto na Constituição. Vencidos os Ministros Ellen Gracie, 
relatora, Joaquim Barbosa, Nelson Jobim e Sepúlveda Pertence, que julgavam 
improcedente  o  pedido,  por  entenderem  que  a  limitação  decorrente  do 
contingenciamento de recursos imposta na Lei  10.640/2003 não importou em 
desvio de finalidade ou ofensa à  Constituição,  inclusive em face da previsão 
expressa nela contida, no sentido da necessidade de observância do disposto no 
parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal — segundo o qual 
os  recursos  vinculados  a  finalidades  específicas  serão  exclusivamente  para 
atender  o  objeto  de  sua  vinculação,  ainda  que  em  exercícios  posteriores. 
(INFORMATIVO, nº 334/STF)

PROCESSO  OBJETIVO  -  AÇÃO  DIRETA  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ORÇAMENTÁRIA. Mostra-se adequado 
o controle concentrado de constitucionalidade quando a lei orçamentária revela 
contornos abstratos e autônomos, em abandono ao campo da eficácia concreta.

LEI  ORÇAMENTÁRIA  -  CONTRIBUIÇÃO  DE  INTERVENÇÃO  NO 
DOMÍNIO  ECONÔMICO  -  IMPORTAÇÃO  E  COMERCIALIZAÇÃO  DE 
PETRÓLEO E DERIVADOS, GÁS NATURAL E DERIVADOS E ÁLCOOL 
COMBUSTÍVEL  -  CIDE  -  DESTINAÇÃO  -  ARTIGO  177,  §  4º,  DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  É  inconstitucional  interpretação  da  Lei 
Orçamentária  nº  10.640,  de 14 de janeiro de 2003,  que implique abertura de 
crédito suplementar em rubrica estranha à destinação do que arrecadado a partir 
do  disposto  no  §  4º  do  artigo  177  da  Constituição  Federal,  ante  a  natureza 
exaustiva das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II do citado parágrafo. (Informativo 
nº 378/ STF)

Novamente na ADI nº 3652, o STF julgou parcialmente procedente ADI contra lei 

orçamentária:

O Tribunal conheceu em parte de ação direta de inconstitucionalidade proposta 
pelo  Governador  do  Estado  de  Roraima  contra  a  Lei  estadual  503/2005  (lei 
orçamentária  estadual  para  o  exercício  de  2006)  e  julgou  parcialmente 
procedente o pedido nela formulado para dar interpretação conforme à expressão 
“abertura de novos elementos de despesa”, contida no artigo 56, parágrafo único, 
da  lei  questionada,  de  modo  a  que  a  abertura  não  exceda  os  créditos 
orçamentários ou adicionais. O parágrafo único do art. 56 impugnado estabelece 
que os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público Estadual poderão, 
no  decorrer  da  execução  orçamentária  do  exercício  de  2006,  caso  haja 
necessidade, promover alterações em seus orçamentos, por meio da transposição, 
do  remanejamento,  da  transferência  de  recursos  de  uma  categoria  de 
programação para outra, bem como proceder a abertura de novos elementos de 
despesa. Entendeu-se serem permitidos, de acordo com o disposto no inciso VI 
do art. 167 da CF, a transposição, o remanejamento e a transferência de recursos 
de  uma  categoria  da  programação  para  outra,  desde  que  mediante  prévia 
autorização  legislativa,  no  caso,  substantivada  precisamente  no  dispositivo 
questionado.  Quanto  à  expressão  “abertura  de  novos  elementos  de  despesa”, 
asseverou-se ser necessário observar o inciso II do art.167 da CF, que veda a 
realização  de  despesas  ou  a  assunção  de  obrigações  diretas  que  excedam os 
créditos orçamentários ou adicionais.
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Por meio dessas decisões, o Supremo passou a admitir aspectos de generalidade e 

abstração  a  determinadas  normas  orçamentárias.  No  entanto,  tal  entendimento  passou  a 

prejudicar, por outro lado, o ajuizamento de outro instrumento constitucional teoricamente 

apto a argüir inconstitucionalidades em matéria orçamentária 

Conforme visto no capítulo anterior, a ADPF foi regulamentada para suprir as 

lacunas da ADI e da ADC. Nessa função de instrumento subsidiário viu-se que uma das 

hipóteses de cabimento da ADPF seria justamente o controle objetivo de atos formalmente 

legais, mas com efeitos concretos (TALAMINI, 2006).

Na ADPF nº 63, o postulante argumentou justamente que as decisões em sede de 

ADI vinham se recusando a apreciar as normas orçamentárias por falta de generalidade e 

abstração. E no caso discutia-se justamente a alteração do quadro de valores orçamentários 

propostos à dotação dos Poderes do Estado.

 Em  decisão  monocrática,  o  Relator  Sepúlveda  Pertence  entendeu  que  a 

admissibilidade em tese da ação direta em matéria orçamentária, como ocorrida em alguns 

casos excepcionais, bastaria para inviabilizar a argüição e indeferiu a inicial, sem prejuízo de 

que o requerente pudesse convertê-la em ação direta de inconstitucionalidade. 

Infelizmente no presente caso sequer foi discutido se a norma questionada seria 

um ato formal  de efeitos concretos ou uma norma abstrata.  Como se tratava de dotações 

orçamentárias (despesas) destinadas a cada Poder, provavelmente tal norma seria classificada 

como norma de efeitos concretos. Nesse sentido, seria inócua a conversão da demanda em 

ação direta de inconstitucionalidade conforme proposto pelo Relator.

Outro ponto interessante tem sido a solução adotada pela Suprema Corte  quando 

é questionada a validade de uma norma ordinária que cria cargos na Administração Pública 

sem cumprir os requisitos do art. 169, que condiciona a provação da lei à existência de prévia 

dotação orçamentária para atender às projeções de despesa, bem como autorização específica 

na LDO para a criação desses cargos. 

Esse  caso  consta  da  ADINn 1428,  resumida  no  trecho a  seguir,  constante  do 

Informativo nº 25 do STF: 

Se, para aferir a validade de lei  impugnada em face do art. 169, par. único, I e 
II, da CF - que subordina  a criação de cargos e a admissão de pessoal a prévia 
dotação  orçamentária  e  a  autorização  específica  na  lei  de  diretrizes 
orçamentárias -, o Tribunal tem necessidade de examinar o conteúdo dessas leis, 
não se viabiliza a ação direta de inconstitucionalidade, por ausência de conflito 
direto  com a  CF.  Hipótese  em que,  de  qualquer  sorte,  a  inobservância  dos 
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requisitos previstos no citado art. 169 não acarretaria a inconstitucionalidade da 
norma questionada, mas apenas a impossibilidade de sua execução no exercício 
financeiro  correspondente.  Com  base  nesse  entendimento,  o  Tribunal  não 
conheceu de ação direta ajuizada pelo Partido Progressista Brasileiro contra lei 
do Estado de Santa Catarina que aumentou o número de cargos no quadro de 
pessoal  da  Administração  direta.  Precedente  citado:  ADIn  484-PR  (RTJ 
137/1067). 

ADIn 1428-SC, rel. Min. Maurício Corrêa, 01.04.96.

Embora não tenha conhecido da ação, o STF sugere que a norma reflexamente 

inconstitucional não produza efeitos enquanto perdurar a inconformidade. Nesse sentido, a 

inconstitucionalidade poderia, no entendimento da Suprema Corte, ser sanada por meio da 

posterior inclusão da autorização na lei de diretrizes orçamentárias e de dotação suficiente na 

lei orçamentária anual. 
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5 HIERARQUIA ENTRE AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS (PPA, LDO E LOA)

A Constituição Federal prevê, no art. 165, três leis ordinárias: o plano plurianual 

(PPA), a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e a lei orçamentária anual (LOA). Essas leis 

devem se integrar harmonicamente, devendo a lei orçamentária anual respeitar as diretrizes 

orçamentárias, e ambas devem se conformar com o plano plurianual.

Essa conformidade decorre dos §§ 3º e 4º que assim estabelecem:

§ 3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o 
modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I  -  sejam  compatíveis  com  o  plano  plurianual  e  com  a  lei  de  diretrizes 
orçamentárias; (...)

§ 4º - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser 
aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

Embora  o  texto  constitucional  refira-se  literalmente  à  compatibilidade  das 

emendas da LOA em relação à LDO e ao PPA e das emendas do LDO em relação ao PPA, 

essa subordinação estende-se também aos respectivos projetos de lei.

Assim é o entendimento da doutrina:

É necessário, todavia, esclarecer que o orçamento anual também deve submeter-se ao 
plano plurianual e à lei de diretrizes.

Seria ilógico que o constituinte admitisse o plano plurianual e a lei dediretrizes 
conflitantes com a lei orçamentária. O próprio Executivo, que tem a iniciativa dos três, 
não poderia ser contraditório. (BASTOS; MARTINS,  2001, p. 311)

No que se refere ao termo compatibilidade, cabe a seguinte explicação: 
A compatibilidade pode ser explícita ou implícita, visto que tanto o plano plurianual 
quanto  as  leis  de  diretrizes  orçamentárias  podem ser  omissos  ou  lacunosos.  Nesta 
hipótese, a emenda que preencher o vácuo,  na elasticidade possível  permitida à lei 
orçamentária,  é  compatível.  O  compatível,  portanto,  possui  o  sentido  de  não  ser 
conflitante, abrindo, pois, um leque amplo no vácuo legislativo que, de regra, todas al 
leis gerais hospedam. (BASTOS; MARTINS, 2001, p. 312)

Conforme  exposto  anteriormente,  a  Constituição  previu  em  seu  art  165,  a 

existência de três leis ordinárias que devem se integrar harmonicamente nos termos dos §§ 3º 

e 4º de seu art. 166.

Questão interessante refere-se ao tipo de hierarquia existente entre essas três leis 

orçamentárias. 
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Tratando-se  de  leis  ordinárias,  poder-se-ia  concluir  pela  inexistência  de  uma 

hierarquia jurídica entre essas três normas. Sob esta ótica, numa eventual incompatibilidade 

entre as leis seria aplicada o § 1º do art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil - LICC (DL 

nº 4.657, de 04.09.1942), no sentido de que a lei posterior revoga a anterior quando com ela 

incompatível:

§1º  A lei  posterior  revoga a  anterior  quando expressamente  o declare, 
quando  seja  com  ela  incompatível ou  quando  regula  inteiramente  a 
matéria de que tratava a lei anterior.” (grifo nosso)

Novamente  retornamos  ao  dilema  a  respeito  das  conseqüências  da 

incompatibilidade entre duas normas primárias, como já discutido anteriormente no caso da 

incompatibilidade de Lei Ordinária em relação à Lei Complementar. Haveria ilegalidade ou 

inconstitucionalidade quando uma norma orçamentária contraria dispositivo contido no PPA 

ou na LDO?

Analisando  uma dotação  orçamentária  constante  da  LOA/2003,  o  Tribunal  de 

Contas da União (TCU) verificou que uma programação foi inserida na lei orçamentária via 

emenda  parlamentar  contrariando  a  LDO/2003.  Tratava-se  de  recursos  destinados  à 

construção de um hospital privado em Brasília, mediante convênio. Tal destinação contrariava 

a LDO/2003 que não permitia a realização de transferências para entidades privadas. Apesar 

de a despesa não ter sido realizada, o TCU apontou a irregularidade conforme Decisão nº 

761/1994:

(...)

5. levar ao conhecimento do Congresso Nacional que a emenda parlamentar 
para  construção  e  aparelhamento  do  Hospital  Juscelino  Kubitscheck,  em 
Brasília - DF, foi aprovada em desacordo com disposto no art. 23 da Lei nº 
8.447/93 (LDO) e em inobservância ao estabelecido no § 3º do art.  166 da 
Constituição Federal;

Verifica-se  que  a  Decisão  emanada  pela  Corte  de  Contas  não  qualificou  a 

irregularidade constatada.

O  receio  em  qualificar  de  inconstitucional  uma  norma  ou  programação 

orçamentária que contrarie a LDO ou o PPA decorre da jurisprudência do STF, que conforme 

analisado  anteriormente  não  conhece,  no  âmbito  do  controle  concentrado,  da  chamada 

inconstitucionalidade indireta, reflexa ou mediata. 
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Por outro lado, seria uma contradição nos próprios termos, qualificar de ilegal 

uma lei ordinária.

No entanto, a leitura do § 3º, I, e do § 4º do art. 166 da Constituição Federal não 

nos permite inferir que não haja hierarquia entre PPA, LDO e LOA.

Ao analisar a questão Bastos e Martins lecionam que:

o plano plurianual de que faz menção o legislador não cuida somente de meras 
sugestões  desenvolvimentistas,  mas  impõe  ao  Poder  Público  limites  a  sua 
atuação intervencionista e parâmetros à sua programação que implique despesas 
e receitas, vinculadas a mais de um exercício. Por essa razão, tais planos, por 
serem mais amplos, prevalecem sobre as leis orçamentárias anuais naquilo em 
que  cuidar  da  mesma  matéria,  sendo  a  ordem  de  indicação  do  artigo  165 
preferencial (2001; p. 204)

Canotilho  (1979),  ao  analisar  essa  compatibilidade  entre  leis  ordinárias 

decorrentes  da  Constituição,  denomina  de  “vinculada”  a  lei  que  deve  ser  elaborada  em 

conformidade com a outra que ele denomina de lei “reforçada” ou “supraordenadora”.

Nesse sentido as leis reforçadas seriam leis ordinárias que impõem ou pressupõem 

a sua não derrogabilidade por leis ordinárias posteriores.

O efeito jurídico mais significativo dessas leis supraordenadas seria a inversão da 

regra da eficácia derrogatória da lei posterior, ou seja, a lei anterior revogaria a lei posterior 

no caso de uma eventual incompatibilidade entre ambas (CANOTILHO, 1979).  

Considerando a regra estabelecida pelo § 1º do art. 2º da LICC, segundo a qual a 

lei posterior revoga a anterior quando com ela incompatível, o efeito pretendido pelas leis 

reforçadas não encontraria respaldo em nosso ordenamento jurídico.

Ainda  segundo  o  constitucionalista  português,  “A  contrariedade  ou 

desconformidade  da  lei  do  orçamento  em  relação  às  leis  reforçadas,  como  é  a  lei  de  

enquadramento do direito financeiro colocar-nos-ia perante um fenômeno de leis ilegais ou,  

numa diversa perspectiva, de inconstitucionalidade indirecta.”.

Nesse sentido, pela regra do inciso I do § 3º do art. 166 do texto constitucional, a 

incompatibilidade da lei orçamentária em relação à LDO ou ao PPA acarretaria a denominada 

"ilegalidade" daquela ou "inconstitucionalidade indireta".  

Na ADI 3562, o STF teve a oportunidade de analisar exatamente essa questão.
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O Governador do Estado de Rondônia ajuizou ação direta questionando a validade 

jurídico-constitucional da Lei nº 1.459, de 09/03/2005, Lei Orçamentária de Rondônia para o 

exercício financeiro de 2005, sustentando que o projeto encaminhado pelo Poder Executivo 

sofrera 807 (oitocentas e sete) emendas parlamentares, em sua maioria, incompatíveis com o 

Plano  Plurianual  -  PPA  e  com  a  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  -  LDO  do  Estado, 

aniquilando  o  orçamento  do  Poder  Executivo  a  ponto  de  inviabilizar  ações  sociais  e  de 

investimentos em infra-estrutura já previstos, em confronto com o disposto no art. 166, § 3º, I 

e § 4º da CF.

Novamente utilizando-se do mesmo argumento, de que as normas orçamentárias 

não possuem densidade normativa,  tratando-se de lei  formal,  o Ministro Relator Celso de 

Mello não conheceu da ação conforme justificativa abaixo:

(...)  passo a  examinar a  admissibilidade da presente ação direta de 
inconstitucionalidade. E, ao fazê-lo, entendo incabível a instauração, 
na espécie, deste processo de fiscalização normativa abstrata. É que o 
objeto de impugnação, no caso em exame, assume, iniludivelmente, a 
configuração  de  ato  concreto,  que  se  revela,  por  isso  mesmo, 
insuscetível de controle jurisdicional de constitucionalidade por via de 
ação, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
(...)

Conclui-se,  assim,  que  situações  de  litigiosidade  constitucional 
meramente  reflexa,  ainda  que  ocorrentes,  não  se  expõem  à 
possibilidade  de  contestação  em  sede  de  fiscalização  normativa 
abstrata. Sendo assim, em face das razões expostas, não conheço, por 
incabível,  da presente ação direta de inconstitucionalidade, restando 
prejudicada, em conseqüência, a análise do pedido de medida cautelar.

Retornamos nesse ponto à  mesma indagação com relação à  incompatibilidade 

entre lei ordinária e lei complementar, tratada no capítulo anterior. Entendemos assim que a 

solução para a incompatibilidade entre PPA, LDO e LOA poderia ser idêntica àquela sugerida 

no caso em que a lei complementar serve de fundamento para a elaboração de lei ordinária, 

uma vez que o STF não conhece de ADI contra normas tipicamente orçamentárias e nem de 

inconstitucionalidade reflexa,  assim como no âmbito do STJ não possuímos instrumentos 

adequados para questionar a ilegalidade de lei.

Portanto, as possíveis soluções para combater essa incompatibilidade seriam a 

utilização:

42



a)  da  via  ordinária,  no  sistema  difuso,  tentando  levar  a  questão  via  recurso 

extraordinário  ao  STF  para  obtenção  de  uma  declaração  de  uma  inconstitucionalidade 

indireta,  e  posterior  suspensão,  pelo  Senado  Federal,  da  eficácia  da  norma  considerada 

inconstitucional  por  decisão  definitiva  do  STF.  Em se  tratando de  lei  orçamentária,  cuja 

vigência é de apenas um exercício financeiro essa solução seria inócua;

b) da ação civil pública, também no sistema difuso, obtendo-se a declaração de 

inconstitucionalidade da norma orçamentária por juiz de primeiro grau, afastando-se aquela 

argumentação de  usurpação  de  competência  do  STF,  uma vez que  as  leis  orçamentárias, 

conforme entendimento do próprio Supremo Tribunal, são leis de efeitos concretos que na 

substância configuram autênticos atos administrativos;

c) da argüição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) no sistema 

concentrado. 
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6 REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DOS CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS

A  Emenda  Constitucional  nº  32  proibiu  a  edição  de  medidas  provisórias  em 

matéria orçamentária, ressalvando a abertura de créditos extraordinários prevista no art. 167, § 

3º. 

Dessa  forma,  após  a  edição  dessa  Emenda  Constitucional,  em  se  tratando  de 

matéria orçamentária somente é possível a edição de medida provisória para a abertura de 

créditos extraordinários.

Analisaremos neste capítulo a jurisprudência do STF acerca dos três requisitos 

constitucionais necessários à edição de créditos extraordinários, quais sejam, a relevância e a 

urgência previstas no caput do art. 62 e o requisito da imprevisibilidade previsto no art. 167, § 

3º.

Conforme  ensina  José  Levi  do  Amaral  Junior  os  requisitos  de  relevância  e 

urgência  são  de  natureza  essencialmente  política.  Em  relação  ao  requisito  da  relevância 

entende o autor que: “Versando a medida provisória assunto próprio de lei, no mais das vezes 

é indiscutível a ocorrência de relevância a legitimar a adoção da medida” (2004,  p. 157). 

E como o crédito extraordinário é um dos instrumentos destinados a alterar lei a 

orçamentária, inegável que seu conteúdo trata de matéria própria de lei.

Já em relação ao critério da urgência tem o Supremo Tribunal Federal enfrentado 

a questão, em ADI de medida provisória que não trata de crédito extraordinário, exigindo a 

demonstração objetiva do requisito em termos de lapso-temporal e não simplesmente sob o 

aspecto subjetivo de urgência, que se costuma associar a um juízo político de oportunidade e 

conveniência.

É o que ocorreu na ADInMC 2.348-9, em que o STF suspendeu a eficácia de 

dispositivo da MP 2.037-24, relativo à ampliação de prazo de isenção na Zona Franca de 

Manaus, por entender não configurada situação de urgência (em sentido temporal) de forma a 

legitimar a adoção de Medida Provisória.

Já  em relação  ao  requisito  da  imprevisibilidade  que  só  se  aplica  às  medidas 

provisórias que tratam de créditos extraordinários, associada ao requisito de urgência pelo art. 

167,  §  3º,  a  própria  Constituição  confere  parâmetros  para  se  aferir  o  caráter  urgente  e 

imprevisível das despesas:
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Art. 167 (....)

§ 3º -  A abertura de crédito extraordinário somente será admitida 
para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes 
de  guerra,  comoção  interna  ou  calamidade  pública,  observado  o 
disposto no art. 62.

Como se vê, foi criado nesse parágrafo um rol exemplificativo de situações que 

autorizam a edição de Medidas Provisórias para a abertura de créditos extraordinários. Esse 

rol, embora seja exemplificativo, revelaa certa vinculação, no que se refere à gravidade da 

situação, que deve ser um acontecimento excepcional equiparável às situações mencionadas. 

Ou  seja,  as  situações  devem ser  drásticas,  catastróficas,  nas  quais  a  segurança  social  se 

encontre em grave e iminente risco.

Infelizmente  esse  requisito  não  é  cumprido  por  boa  parte  dos  créditos 

extraordinários editados pelo Poder Executivo, nas quais as despesas a serem atendidas não se 

mostram urgentes ou imprevisíveis, seja em relação à natureza do gasto seja em relação ao 

montante a ser gasto. 

E  alegando  que  a  verificação  dos  requisitos  de  urgência  e  imprevisibilidade 

demandaria a produção de provas, incompatível com o controle abstrato de normas, não tem o 

STF enfrentado a questão tornando letra morta o referido dispositivo constitucional.

 Abaixo  transcrevemos  trecho do voto  do  eminente relator  da  ADI nº  1.496,, 

Ministro Moreira Alves, que demonstrou a manifesta incompatibilidade da ação direita com 

os aspectos fáticos e circunstanciais que permeavam o ato contestado, verbis:

Observo, por outro lado, que não é admissível, também, para verificar-se se se 
trata,  ou  não,  de  crédito  extraordinário,  discutirem-se  em  ação  direta  de 
inconstitucionalidade em abstrato fatos que não decorram objetivamente do ato 
impugnado, como o da  previsibilidade,  ou não,  do montante  necessário  para 
atender a despesas de emergência, o qual consta de outra Lei (a Lei orçamentária 
para  o  exercício  de  1996),  cujo  exame  será  indispensável,  além  da  análise, 
também  indispensável,  do  agravamento  das  situações  de  emergência  por 
condições fáticas.

O mesmo entendimento foi demonstrado recentemente pelo ilustre Ministro César 

Peluzo para negar seguimento às ADIs nºs 3709 e 3712

No presente caso, da mesma forma, a confirmação ou não da imprevisibilidade 
dos  fatos  que  geraram  a  necessidade  da  abertura  do  crédito  extraordinário 
demandaria farta produção de prova, inclusive pericial, em tudo incompatível 
com o controle abstrato de normas.
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Se os requisitos de relevância e urgência possuem um alto grau de subjetividade, 

tendo  caráter  eminentemente  político,  o  mesmo  não  acontece  com  o  requisito  de 

imprevisibilidade,  uma  vez  que  a  própria  Constituição  ofereceu  parâmetros  de  aferição 

tentando torná-la mais objetiva.

A necessidade da produção de prova para aferição desse requisito constitucional 

não  deveria  constituir  num óbice  à  apreciação  da  matéria  pelo  STF.  Utilizando-se  desse 

pretexto a Suprema Corte tem tornado definitivamente ineficaz o dispositivo do art. 167, § 3º.

O modelo clássico prega que o controle de normas há de se fazer com o simples 

contraste  entre  a  norma  questionada  e  a  norma  constitucional  superior.  Essa  abordagem 

simplificadora tem levado o Supremo Tribunal Federal a afirmar, como vimos neste trabalho, 

que  fatos  controvertidos  ou  que  demandam  alguma  dilação  probatória  não  podem  ser 

apreciados em ação direta de inconstitucionalidade (MENDES, 1999).

No entanto, a realidade contemporânea tem apontando para a inevitabilidade da 

apreciação  de  dados  concretos  no  processo  de  interpretação  e  de  aplicação  da  lei  como 

elemento  da  própria  metodologia  jurídica  interpretações.  Nesse  sentido,  a  integração  dos 

elementos  fáticos  e  normativos  costumam  oferecer  respostas  mais  adequadas  ao  papel 

desempenhado pelas Cortes Constitucionais.

Conforme constata Gilmar Ferreira Mendes (1999): 

É  bem  verdade  que,  se  analisarmos  criteriosamente  a  nossa 
jurisprudência constitucional, verificaremos que, também entre nós, se 
procede ao exame ou à revisão dos fatos legislativos pressupostos ou 
adotados  pelo  legislador.  É  o  que  se  verifica  na  jurisprudência  do 
Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação do princípio da igualdade 
e do princípio da proporcionalidade.

 

Na jurisprudência estrangeira, essa forma de interpretação que leva em conta o 

juízo ou a motivação fática que levou o legislador a editar uma norma tem sido utilizada ao se 

apreciar a constitucionalidade desse dispositivo legal.

Gilmar Ferreira Mendes cita um exemplo clássico que ocorreu na Alemanha.

Uma  determinada  lei  sobre  proteção  de  animais  foi  editada  proibindo-se  o 

transporte desses animais sob o sistema de reembolso, com o fundamento de que essa forma 

de remessa ensejava, não raras vezes, a recusa por parte do destinatário, o que ocasionaria um 
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tratamento  inadequado  dos  animais  e  um tempo  de  transporte  acima  do  tolerável.  Após 

verificar que grande parte do transporte de animais se operava sob o regime de reembolso, 

tanto pelos correios como pela empresa ferroviária, a Corte Constitucional Alemã constatou 

que  os  registros  fornecidos  pelo  Ministério  da  Agricultura  indicavam um número  quase 

inexpressivo de devolução ou de qualquer outro obstáculo na entrega dos animais  a  seus 

destinatários (MENDES, 1999).

Com base nesse pressuposto falso, verificado por meio de produção de prova, a lei 

foi considerada nula.

O  mesmo  raciocínio  poderia  ser  empregado  na  verificação  do  requisito 

constitucional  da  imprevisibilidade  das  medidas  provisórias,  e  também na  verificação  da 

inconstitucionalidade das normas orçamentárias de efeito concreto. Por meio da produção de 

prova, o STF teria condições de julgar se a realidade se coaduna ou não com a edição da 

norma. 

De  acordo  com  Gilmar  Ferreira  Mendes  (2000),  a  jurisprudência  da  Corte 

Constitucional  alemã já  demonstra  com bastante  clareza,  e  especialmente em matérias de 

relevância  econômica,  a  necessidade  de  uma interpretação  jurídica,  em sede  de  controle 

concentrado,  que  leve  em  consideração  não  somente  as  normas  como  também os  fatos. 

Assim, registra o autor:

Neste sentido, estudos sobre o impacto de determinada lei ou de alguma política 
pública  na  esfera  econômica,  a  possibilidade  de  restrição  de  algum  direito 
fundamental tendo em vista a inexistência de previsão orçamentária, dentro dos 
limites  do  razoável,  e  especialmente  o  impacto  econômico  de  determinada 
interpretação constitucional que, garantindo direitos a uma pequena parcela da 
população, interfere e desequilibra prestações voltadas para a população no seu 
conjunto,  relevando  o  coletivo  sobre  o  particularista,  são  apenas  alguns  dos 
aspectos que contribuem para que o órgão judicial decida com mais presteza e 
racionalidade  em  sede  de  controle  concentrado  de  constitucionalidade 
(MENDES, 2000).

Por isso, tem-se defendido em vários países a necessidade de se ampliar o acesso 

dos  juízes  constitucionais  às  informações,  seja  por  meio  de  audiências  públicas  ou 

intervenções de eventuais interessados, a fim de que a Suprema Corte possa desempenhar seu 

papel constitucional.

No Brasil, a Lei nº 9868/99 introduziu disposições que autorizam o relator, em 

caso de necessidade de esclarecimento de matéria  ou circunstância  de fato  ou de notória 
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insuficiência  das  informações  existentes  nos  autos,  a  requisitar  informações  adicionais, 

designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data, 

para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na 

matéria Verifica-se, dessa forma, que essa norma outorgou ao Supremo Tribunal Federal um 

importante instrumento para aferição dos fatos e prognoses legislativos no âmbito do controle 

abstrato de normas (MENDES, 2000).

A possibilidade da Suprema Corte consultar os demais Tribunais Superiores, bem 

como os tribunais federais e os tribunais de justiça sobre a aplicação da lei  ou da norma 

impugnada no âmbito de sua jurisdição se mostra igualmente relevante, nesse contexto de 

obtenção de informação adequada. 

Da  mesma  forma,  com  objetivo  precípuo  de  assegurar  um  melhor  nível  de 

informação ao STF e um maior grau de participação, admite-se expressamente, no processo 

constitucional, a figura do amicus curiae, consagrando-se a possibilidade de o Relator, tendo 

em  vista  a  relevância  da  matéria  e  a  representatividade  os  postulantes,  autorizar  a 

manifestação de outros órgãos e entidades (MENDES, 2000). 
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7 CONCLUSÃO

A doutrina dominante defende a inexistência de hierarquia entre lei complementar 

e lei ordinária,  tendo em vista que ambas retiram seu fundamento de validade da própria 

Constituição.  Cabe  à  lei  complementar  regulamentar  as  matérias  expressamente  a  ela 

destinadas  pelo  texto  constitucional.  Já  a  lei  ordinária  possui  um  campo  residual  de 

competência.

Portanto, se a lei ordinária estiver em confronto com a lei complementar é porque 

estaria regulando matéria a essa reservada e, portanto, seria inconstitucional. 

Por outro lado, se Lei Complementar invadir o campo de lei ordinária, ao invés de 

inconstitucionalidade incorrerá em queda de status, pois terá valência de simples lei ordinária 

Quem pode o mais pode o menos.

Ocorre  que  nem sempre  a  incompatibilidade entre  a  lei  complementar  e  a  lei 

ordinária ocorre em razão da matéria. Muitas vezes, o comando da primeira condiciona a 

edição da segunda. Em outras palavras, a lei ordinária pode contrariar o comando de uma lei 

complementar, sem invadir o campo de competência desta última.

Nesse caso, ocorreria a denominada inconstitucionalidade reflexa ou indireta. Tal 

inconformidade  não  é  examinada  via  ação  direta.  Para  o  Supremo  a  violação  de  norma 

interposta  (Lei  Complementar)  se  reduz  a  um  vício  de  ilegalidade  e  não  de 

inconstitucionalidade.

 O mesmo problema ocorre com a hierarquia entre PPA, LDO e LOA. Eventual 

incompatibilidade da LOA em relação à LDO ou ao PPA ou da LDO em relação ao PPA 

acarretaria também uma inconstitucionalidade reflexa. Porém, nesse caso, não se conhece de 

ação  direta  de  inconstitucionalidade  pelo  fato  dessas  leis  serem  consideras  leis  formais 

equiparadas aos atos administrativos. 

Não sendo o STF, a corte competente para julgar, pelo controle abstrato, eventual 

ilegalidade ou inconstitucionalidade indireta de lei ordinária perante lei complementar, ou de 

incompatibilidade entre leis do sistema orçamentário restaria então ao STJ fazê-lo.

Apesar de o STJ representar o guardião da legislação federal,  o nosso sistema 

jurídico não previu um controle abstrato de ilegalidade, nos moldes do controle abstrato de 
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inconstitucionalidade.  Dessa  forma,  o  controle  de  legalidade  somente tem sido feito  pelo 

sistema difuso com base numa demanda concreta. 

Por  isso,  quando  há  um  conflito  entre  essas  duas  espécies  normativas,  a 

jurisprudência  do  STJ  procura,  por  meio de  interpretação,  afastar,  no  caso  concreto,  a 

incidência de uma das duas normas. 

Não havendo a possibilidade de o STF apreciar a inconstitucionalidade reflexa e 

não existindo, na competência do STJ, uma ação específica capaz de declarar a nulidade de 

uma lei  ordinária  indiretamente  inconstitucional,  restaria  as  seguintes  alternativas  para  se 

obter tal declaração de inconstitucionalidade. 

A  primeira  seria  utilizar  a  via  ordinária,  do  sistema  difuso,  tentando  levar  a 

questão  via  recurso  extraordinário  ao  STF  para  obtenção  de  uma  declaração  de 

inconstitucionalidade  indireta,  e  posterior  suspensão,  pelo  Senado Federal,  da  eficácia  da 

norma considerada inconstitucional por decisão definitiva do STF.

A segunda, utilizar a ação civil pública, também no sistema difuso, obtendo-se a 

declaração  de  inconstitucionalidade  da  norma  orçamentária  por  juiz  de  primeiro  grau, 

afastando-se aquela argumentação de usurpação de competência do STF, uma vez que as leis 

orçamentárias,  conforme  entendimento  do  próprio  Supremo  Tribunal,  são  leis  de  efeitos 

concretos que na substância configuram autênticos atos administrativos.

No caso de leis abstratas, a declaração de inconstitucionalidade por meio da ação 

civil  pública somente não tem sido suspensa pelo STF, via  reclamação, quando não ficar 

caracterizada a intenção de se obter uma declaração de inconstitucionalidade, a partir de um 

caso concreto.

No entanto, verificamos, pelos diversos casos de reclamações decorrentes dessa 

usurpação de competência do STF, que essa caracterização na intenção do autor é muito sutil. 

Dependerá da habilidade do postulante demonstrar que o objeto principal da ação não é a 

declaração de inconstitucionalidade em si, mas sim a defesa de um bem jurídico concreto e 

definido, de relevante interesse público.

De qualquer forma, mesmo que haja a usurpação de competência da Suprema 

Corta,  a  sentença  proferida  na  ação  civil  pública  que,  com  fundamento  na 

inconstitucionalidade de lei, fizer coisa julgada  erga omnes,  não estará imune ao exame do 

Supremo Tribunal Federal, pela via do recurso extraordinário. Portanto, a decisão definitiva 

será da Suprema Corte em sendo interposto recurso extraordinário.

50



Outra forma de se combater a inconstitucionalidade indireta seria por meio da 

ADPF, que veio a preencher os vácuos em que a ADIN e a ADC não podem ser utilizadas. 

Entre elas, justamente, a inconstitucionalidade reflexa, bem como o controle objetivo de atos 

formalmente legais, mas com efeitos concretos.

Viu-se que em algumas ADIs,  o Supremo admitiu aspectos de generalidade e 

abstração  a  determinadas  normas  orçamentárias.  No  entanto,  tal  entendimento  passou  a 

prejudicar,  por  outro  lado,  o  ajuizamento  da  argüição  de  descumprimento  de  preceito 

fundamental em matéria orçamentária. Entendeu-se que a admissibilidade em tese da ação 

direta em matéria orçamentária, como ocorrida em alguns casos excepcionais, bastaria para 

inviabilizar a ADPF, por se tratar de ação com caráter subsidiário e residual, admitida apenas 

quando não houver outro meio de sanar a lesividade.

Também em relação ao créditos extraordinários, os requisitos constitucionais de 

relevância, urgência e imprevisibilidade não têm sido examinados pelo STF sob a alegação de 

que a verificação desses requisitos demandaria a produção de provas, incompatível com o 

controle abstrato de normas.

Se os requisitos de relevância e urgência possuem um alto grau de subjetividade, 

tendo  caráter  eminentemente  político,  o  mesmo  não  acontece  com  o  requisito  de 

imprevisibilidade,  uma  vez  que  a  própria  Constituição  ofereceu  parâmetros  de  aferição 

tentando torná-la mais objetiva.

A necessidade da produção de prova para aferição desse requisito constitucional 

não deveria constituir num óbice à apreciação da matéria pelo STF.

O modelo clássico prega que o controle de normas há de se fazer com o simples 

contraste  entre  a  norma  questionada  e  a  norma  constitucional  superior.  Essa  abordagem 

simplificadora tem levado o Supremo Tribunal Federal a afirmar, como vimos neste trabalho, 

que  fatos  controvertidos  ou  que  demandam  alguma  dilação  probatória  não  podem  ser 

apreciados em ação direta de inconstitucionalidade.

A  realidade  contemporânea  tem demonstrado  que  a  integração  dos  elementos 

fáticos e normativos costuma oferecer respostas mais adequadas ao papel desempenhado pelas 

Cortes Constitucionais. Por meio da produção de prova, o STF teria condições de julgar se a 

realidade se coaduna ou não com a edição da norma. 

A  jurisprudência  da  Corte  Constitucional  alemã  já  demonstra  com  bastante 

clareza,  e  especialmente  em  matérias  de  relevância  econômica,  a  necessidade  de  uma 
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interpretação  jurídica,  em  sede  de  controle  concentrado,  que  leve  em  consideração  não 

somente as normas como também os fatos. 

Por isso, tem-se defendido em vários países a necessidade de se ampliar o acesso 

dos  juízes  constitucionais  às  informações,  seja  por  meio  de  audiências  públicas  ou 

intervenções de eventuais interessados, a fim de que a Suprema Corte possa desempenhar seu 

papel constitucional.

No Brasil, a Lei nº 9868/99 introduziu disposições que autorizam o relator, em 

caso de necessidade de esclarecimento de matéria  ou circunstância  de fato  ou de notória 

insuficiência  das  informações  existentes  nos  autos,  a  requisitar  informações  adicionais, 

designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data, 

para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na 

matéria. A possibilidade da Suprema Corte consultar os demais Tribunais Superiores, bem 

como os tribunais federais e os tribunais de justiça sobre a aplicação da lei  ou da norma 

impugnada no âmbito de sua jurisdição se mostra igualmente relevante, nesse contexto de 

obtenção de informação adequada. 

Da  mesma  forma,  com  objetivo  precípuo  de  assegurar  um  melhor  nível  de 

informação ao STF e um maior grau de participação, admite-se expressamente, no processo 

constitucional, a figura do amicus curiae, consagrando-se a possibilidade de o Relator, tendo 

em  vista  a  relevância  da  matéria  e  a  representatividade  os  postulantes,  autorizar  a 

manifestação de outros órgãos e entidades. 

Portanto,  essa  ampliação  de  acesso  às  informações  propiciadas  pela  Lei  nº 

9.868/99 poderia ser utilizada para produção de provas no controle concentrado e abstrato a 

fim de reduzir o número de ações diretas de inconstitucionalidades em matéria financeiro-

orçamentária extintas sem julgamento de mérito.

Outra  solução,  no  caso  das  chamadas  inconstitucionalidades  reflexas,  seria 

instituir uma ação de ilegalidade a ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por meio 

dessa ação, o Tribunal, como guardião da legislação federal, realizaria o controle abstrato de 

normas ordinárias incompatíveis com a lei complementar que as fundamentem, ou o controle 

abstrato de leis constitucionalmente hierarquizadas como o PPA, LDO e LOA.
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