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Resumo 
 
 

O presente trabalho estuda o exame de adequação financeira e orçamentária realizado 

sobre as proposições na Câmara dos Deputados, especificamente Projetos de Lei e Projetos de 

Lei Complementar, e também sobre as medidas provisórias encaminhadas pelo Poder 

Executivo Federal. A análise abrange a exploração dos dispositivos normativos que tratam 

desse exame e o levantamento de dados acerca da apreciação das proposições legislativas 

pelos órgãos competentes do Poder Legislativo Federal. Avaliou-se o emprego desse exame, a 

fim de identificar restrições e obstáculos decorrentes de sua aplicação. A análise dos 

dispositivos normativos evidencia, sob o espectro teórico, a dificuldade de atendimento dos 

inúmeros requisitos exigidos pela legislação. Maior rigor foi introduzido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, em razão da necessidade de apresentação, pelo autor das 

proposições, da estimativa de impacto orçamentário-financeiro dos projetos e também da 

apresentação de medidas fiscais de compensação, afim de que a sua aprovação não resulte em 

possível desequilíbrio para as contas públicas. Em análise das votações da Comissão de 

Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados nos anos de 2007 e 2008, verificou-se que as 

proposições com maior dificuldade de aprovação tratam de DOCC – despesas obrigatórias de 

caráter continuado – e de renúncias de receitas. Quanto ao tipo de autor, constatou-se que a 

totalidade dos pareceres pela inadequação incidiu sobre as proposições de autoria de 

parlamentares. No tocante às medidas provisórias, encaminhadas ao Congresso Nacional e 

inicialmente apreciadas pela Câmara dos Deputados, a metodologia de análise consistiu na 

confrontação do teor da proposição com nota técnica elabora pelos órgãos de assessoramento 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal nos anos de 2007 e 2008. Nesse confronto 

verificou-se que o Poder Executivo, apesar de dispor de amplas condições instrumentais e 

técnicas, também deixa de cumprir em boa parte os requisitos de adequação, especialmente os 

exigidos pela LRF. Quanto às proposições apreciadas por comissões especiais também no 

mesmo período, verificou-se maior disposição de aprovação, inclusive mediante a elaboração 

de emendas saneadoras (substitutivos), em que pese o baixo número de pareceres 

apresentados. 

Palavras-chave: Processo Legislativo. Câmara dos Deputados. Comissão de Finanças e 
Tributação. Adequação. Controle orçamentário.  
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Introdução 

 
 

O exame de admissibilidade quanto à compatibilidade financeira e orçamentária de 

proposições legislativas é procedimento previsto em legislação interna do Poder Legislativo e 

também na Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa análise promovida no âmbito do Poder 

Legislativo tem contornos extremamente relevantes para ajustar as proposições apreciadas ao 

objetivo geral de equilíbrio fiscal, preconizado especialmente pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Tem por finalidade municiar esse Poder de instrumento procedimental de controle de 

criação de legislação com impacto nas contas públicas. Procura-se, assim, ressaltar a 

responsabilidade na gestão fiscal, a fim de evitar que a ação legislativa possa resultar em 

desequilíbrio orçamentário e fiscal. 

Na Câmara dos Deputados, a competência para a realização desse exame é atribuída à 

Comissão de Finanças e Tributação, para proposições com tramitação conclusiva ou não, bem 

como para a Comissão Especial designada para deliberar sobre matérias de mais de três 

comissões de mérito. Já no caso de medidas provisórias (MPs), há previsão de parecer de 

comissão mista especialmente criada para tal fim, nos termos da Resolução nº 01-2002-CN, 

para posterior apreciação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

Com o advento da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), novos e mais rigorosos requisitos para a adequação financeira 

e orçamentária foram implantados na elaboração legislativa. Essa lei apresenta exigências 

específicas para criação de despesas e também para renúncias de receitas, tornando muito 

mais difícil a aprovação de proposições legislativas. 

Nesse contexto, procura-se avaliar criticamente o instrumento do exame de adequação 

financeira e orçamentária, sob a ótica normativa, a fim de averiguar possíveis obstáculos à sua 

plena aplicação às proposições legislativas em tramitação na Câmara dos Deputados, 

especificamente projetos de lei ordinária e complementar sob apreciação na Comissão de 

Finanças e Tributação e Comissão Mista Especial, e também às medidas provisórias. Para 

tanto, será analisado o conteúdo normativo relativo ao exame de adequação, abrangendo os 

elementos previstos no Regimento Interno da Câmara dos Deputados - RICD, na Norma 

Interna da Comissão de Finanças e Tributação – NI-CFT – e preponderantemente na Lei 

Complementar nº 01, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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Dada a previsão legal do exame de adequação, também se busca analisar, no capítulo 

de análise de dados, a efetividade da aplicação desse exame no âmbito restrito do Poder 

Legislativo. Cabe indagar se há aplicação rigorosa de seus requisitos, especialmente em face 

das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação a proposições legislativas de 

natureza diversa, como o caso de projetos de caráter autorizativo, de despesa com pessoal, de 

renúncias de receitas e projetos que criam despesas obrigatórias de caráter continuado. 

Também há que se avaliar a ocorrência de tratamento mais rigoroso a proposições de 

iniciativa de parlamentares em contraposição a proposições de iniciativa de outros Poderes.  
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1. O exame de adequação orçamentária e o processo legislativo: Breve ambientação  

 

 

Conforme Afonso Da Silva,  o processo legislativo compreende: 

...o conjunto de atos (iniciativa, emenda, votação , sanção, veto) realizados 
pelos órgãos legislativos visando a formação das leis constitucionais, 
complementares e ordinárias, resoluções e decretos legislativos. Tem, pois, 
por objeto, nos termos do art. 59, a elaboração de emendas à Constituição, 
leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, 
decretos legislativos e resoluções. (2005, p. 524) 

 
Os atos referidos são: a) iniciativa legislativa; b) emendas; c) votação; d) sanção e 

veto; e) promulgação e publicação. 

Já o procedimento legislativo, segundo o mesmo autor: 

...é o modo pelo qual os atos do processo legislativo se realizam. Diz 
respeito ao andamento da matéria nas Casas legislativas. É o que na prática 
se chama tramitação do projeto.” No sistema brasileiro podem ser 
identificados três tipos de procedimentos: a) procedimento legislativo 
ordinário; b) procedimento legislativo sumário; e c) procedimentos 
legislativos especiais. (2005, p. 529) 

 
O procedimento legislativo ordinário abrange a elaboração de leis ordinárias. Trata-se 

do procedimento comum, mais demorado, em que há mais oportunidades de intervenção dos 

parlamentares e de discussão do texto. Desenvolve-se em cinco fases: a) a introdutória; b) o 

exame do projeto nas comissões permanentes; c) as discussões; d) as decisões; e e) a 

revisória. Essa última fase envolve a execução das quatro fases anteriores pela Casa revisora 

do projeto.  

Já o procedimento legislativo sumário constitucional, contido nos parágrafos do artigo 

64 da Constituição Federal, depende do pedido de urgência solicitado pelo Presidente da 

República a projeto de sua iniciativa. Nesse caso, o projeto deverá ser analisado pela Câmara 

dos Deputados no prazo de quarenta e cinco dias. Caso aprovado, será também apreciado pelo 

Senado Federal pelo mesmo prazo. Se emendado pelo Senado a Câmara terá prazo de dez dias 

para votação das emendas. Se rejeitado em qualquer das Casas, o projeto será arquivado. 

Também se aplica o procedimento sumário, no âmbito do RICD, às proposições 

urgentes: seja por natureza da matéria, relacionadas no art. 151, I; seja por requerimento, 

conforme as situações previstas no art. 153.  
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Nos termos do RICD, art. 152, a urgência é definida como: 

Art. 152. Urgência é a dispensa de exigência, interstícios ou formalidades  
regimentais, salvo as referidas no § 1º deste artigo, para que determinada 
proposição, nas condições previstas no inciso I do artigo antecedente, seja de 
logo considerada, até sua decisão final. 
§ 1º Não se dispensam os seguintes requisitos: 
I – publicação e distribuição, em avulsos ou por cópia, da proposição 
principal e, se houver, das acessórias; 
II – pareceres das Comissões ou de Relator designado; 
III – quórum para deliberação. 
§ 2º As proposições urgentes, em virtude de da natureza da matéria ou de 
requerimento aprovada pelo Plenário, na forma do artigo subseqüente, terão 
o mesmo tratamento e trâmite regimental. 

 
Além desses casos, há a previsão regimental da urgência do art. 155, em que a 

proposição poderá ser incluída na Ordem do Dia para discussão e votação imediata, em caso 

de relevante e inadiável interesse nacional, a requerimento da maioria absoluta da composição 

da Câmara, ou de líderes que representem esse número, caso aprovado pela maioria absoluta 

dos Deputados. 

Por fim, há os procedimentos legislativos especiais, em que se encaixam os 

procedimentos para elaboração de emendas constitucionais, de leis financeiras (plano 

plurianual [PPA], lei orçamentária anual [LOA] e créditos adicionais, e lei de diretrizes 

orçamentárias [LDO], de leis delegadas, de medidas provisórias e de leis complementares. 

Na Constituição, o procedimento previsto para as leis complementares somente difere 

das leis ordinárias em razão da exigência de quorum especial – maioria absoluta de cada Casa 

para aprovação, de acordo com o art. 69 da Constituição Federal. 

As leis delegadas são solicitadas pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, 

que a outorgará por intermédio de resolução, especificando seu conteúdo e os termos de seu 

exercício. A previsão legislativa da Lei Delegada existe há mais de vinte anos. Conforme 

salienta Silva (2005, p. 531), não é utilizada sistematicamente, em razão da existência de 

mecanismos mais convenientes, como a possibilidade de edição de medidas provisórias. 

As emendas à Constituição permitem a alteração do texto constitucional através de um 

processo legislativo especial  e mais rigoroso que o processo ordinário. Segundo Lenza (2007, 

p. 119), as emendas constitucionais são manifestação do poder constituinte derivado 

reformador. Esse Poder derivado é somente subordinado às regras impostas pelo Poder 

Constituinte Originário. Ainda sobre o tema, afirma Moraes: 



 11

a emenda à constituição é produzida segundo uma forma e versando sobre 
conteúdo previamente limitado pelo legislador constituinte originário. Dessa 
maneira, se houver respeito aos preceitos fixados pelo art. 60 da Constituição 
Federal, a emenda constitucional ingressará no ordenamento jurídico com 
status constitucional, devendo ser compatibilizada com as demais normas 
originárias. (2007, p.636) 

 
Assim, os limites para alteração da Constituição são definidos  por artigos 

estabelecidos em seu texto pelo Constituinte Originário. As condições especiais para a 

aprovação de emendas à Constituição são resumidamente, segundo Lenza (2007, p.119): 

quorum qualificado de três quintos, em cada casa, em dois turnos de votação para aprovação 

das emendas (art. 60, § 2º); proibição de alteração da Constituição na vigência de estado de 

sítio, defesa, ou intervenção federal (art. 60, § 1º), um núcleo de matérias intangíveis – as 

cláusulas pétreas do art. 60, § 4º da CF. 

As leis financeiras, que abrangem a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, o Plano Plurianual e os créditos adicionais, têm tramitação bastante peculiar  

definida no art. 166 da Carta Maior. Essas leis são apreciadas pelas duas Casas do Congresso 

Nacional na forma do regimento comum. Recebidos os projetos pelo Congresso, cabe a uma 

Comissão Mista Permanente examinar e emitir parecer sobre eles e sobre as emendas 

apresentadas. Após parecer da Comissão Mista, as proposições serão apreciadas pelo Plenário 

das duas Casas do Congresso Nacional. Aplicam-se às leis financeiras, no que couber, as 

regras relativas à tramitação de leis ordinárias, respeitadas as normas fixadas nos artigos 165 a 

169 da Constituição Federal. 

Cabe ressaltar que nem todo o tipo de crédito adicional tem esse procedimento. De 

acordo com a Lei 4.320, de 17 de março de 1964, nos artigos 40 e 41, é estatuído que os 

créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente 

dotadas na lei orçamentária. Eles são classificados em: a) suplementares – destinados ao 

reforço de dotações orçamentárias; b) especiais  - destinados à inclusão de dotações não 

previstas no orçamento e c) extraordinários – cuja finalidade é o atendimento de despesas 

imprevisíveis e urgentes, como no  caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. 

Nesse último caso, conforme dispõe a Constituição Federal em seu art. 167 § 3º, c/c o art. 62, 

as despesas extraordinárias são abertas por medidas provisórias. 

Em relação às medidas provisórias, o procedimento também é bastante singular. Elas 

podem ser adotadas pelo Presidente da República, nos casos de relevância e urgência, 

devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Conforme o § 9º do art. 62 da Carta 



 12

Maior, cabe a uma comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias 

e sobre elas emitir parecer, antes de apreciadas por cada uma das Casas do Congresso 

Nacional, separadamente. Estabelece, ainda, o § 5º desse mesmo artigo que “A deliberação de 

cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá 

de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.”.  

Nota-se que, segundo Afonso Da Silva (2005, p. 532), a análise dos pressupostos 

envolve os requisitos formais e materiais. Os formais dizem respeito aos requisitos de 

relevância e urgência exigidos pela Constituição Federal para a edição dessa espécie 

legislativa. Já os requisitos materiais dizem respeito ao atendimento das vedações expressas 

no § 1º do art. 62 da Carta Política. 

No que concerne ao posicionamento do exame de adequação no processo legislativo, 

como será explorado nos tópicos subsequentes, pode-se afirmar que ele se insere nos três tipos 

de procedimentos. Aplica-se de forma mais contundente ao procedimento ordinário, quando 

da apreciação de leis ordinárias; ao procedimento sumário, na análise de projetos de lei com 

urgência, exceção à urgência do art. 155 do RICD; e ao procedimento especial, em relação 

aos projetos de lei complementar e às medidas provisórias.  

Ressalte-se que a simples aplicação de normas de cunho financeiro na apreciação de 

proposições nas Casas do Congresso Nacional não decorre de procedimento específico de 

adequação. O exame de adequação orçamentário-financeiro, por seu turno, enquanto 

procedimento legislativo, tem conteúdo e aplicação próprios, definidos em diversos 

dispositivos infraconstitucionais e regimentais. A previsão de realização desse exame consta 

em especial da Lei de Responsabilidade Fiscal e do RICD. 

A referida Lei Fiscal tem por embasamento o artigo 163 da CF, regulando normas 

gerais de finanças públicas. Seus dispositivos devem ser aplicados por todos os níveis de 

governo – União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Contudo, tendo por foco a aplicação 

desse exame na esfera federal, percebe-se que, além da previsão na Lei de Responsabilidade 

Fiscal, há previsão de realização desse exame especificamente no RICD e na NI-CFT, e 

também em resolução do Congresso Nacional que disciplina a tramitação de medidas 

provisórias. Conforme salienta Santa Helena (2009, p. 123) não há previsão específica de 

realização de exame de adequação no Regimento Interno do Senado Federal.  
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2. Exame de Adequação em Normas Internas da Câmara dos Deputados 

 
No âmbito da legislação interna da Câmara dos Deputados, a adequação financeira e 

orçamentária das propostas normativas tem respaldo em vários dispositivos. Mediante a sua 

análise é possível delinear as características e o conteúdo do exame previsto, em especial 

sobre  os órgãos competentes para realização do exame, seu efeito, alcance e abrangência. 

 

2.1 Órgãos Competentes 

 

Inicialmente, tem-se que o art. 53 do RICD assim dispõe sobre essa análise: 

Art. 53. Antes da deliberação do Plenário, ou quando esta for dispensada, as 
proposições, exceto os requerimentos, serão apreciadas: 
...................................................................................................................... 
II – pela Comissão de Finanças e Tributação, para o exame dos aspectos 
financeiro e orçamentário públicos, quanto à sua compatibilidade ou 
adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e para o 
orçamento anual, e para o exame do mérito, quando for o caso; 
...................................................................................................................... 

 
Também em outro dispositivo do RICD, há referência direta à competência da CFT 

para o exame de adequação: 

Art. 32. São as seguintes as Comissões Permanentes e respectivos campos 
temáticos ou áreas de atividade: 
...................................................................................................................... 
X – Comissão de Finanças e Tributação: 
...................................................................................................................... 
h) aspectos financeiros e orçamentários públicos de quaisquer proposições 
que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, 
quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de 
diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. 

 

Conforme os citados dispositivos, cabe à Comissão de Finanças e Tributação (CFT) a 

realização do exame de adequação, quer a proposição tramite em caráter conclusivo ou não. 

Essa análise resulta na elaboração de parecer específico de adequação. No tocante à análise de 

admissibilidade, sua elaboração não depende da análise do mérito, já que constitui parecer 

próprio. Ainda que a CFT não tenha competência regimental para analisar o mérito de 

inúmeras proposições, em muitos casos a proposição é distribuída somente para análise da 

adequação. Além disso, como ressalta Santos, Netto e Carneiro, as proposições submetem-se 
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ao exame de adequação quer elas tramitem em caráter conclusivo, quer sejam posteriormente 

analisadas pelo Plenário. 

O art. 53 do RICD dispõe sobre a apreciação de matérias pelas Comissões, 
independentemente de a proposição ser sujeita ao poder conclusivo ou 
submetida à apreciação do Plenário da Câmara dos Deputados. Nesse 
sentido, a referida legislação distingue dois tipos de análise por esses 
colegiados: o exame de mérito e o exame de admissibilidade. Dessa forma, 
podem-se separar esses órgãos técnicos em dois grupos: 1) Comissões cuja 
competência se restringe à apreciação das proposições quanto ao exame de 
mérito; 2) Comissões incumbidas de analisar os aspectos de admissibilidade 
e, quando for o caso, apreciar também o mérito da matéria. O último grupo é 
composto pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC); 
Comissão de Finanças e Tributação (CFT); e Comissão Especial, que se 
pronunciará em substituição a mais de três  Comissões que deveriam se 
pronunciar quanto ao mérito, nos termos do art. 34, II do RICD. (2007, 
p.212-213) 

 

Quando à Comissão cabe também a análise do mérito. O parecer proferido deve 

analisar além desse aspecto também a adequação financeira e orçamentária da proposição. 

Nesse caso o parecer é único, mas devendo abranger tanto o mérito quanto a adequação 

financeira e orçamentária.  

Mas não apenas à CFT cabe a realização do exame de adequação, como frisado pelos 

autores antes citados. Há a previsão regimental dessa competência para Comissão Especial, 

prevista no art. 34, inc. II e § 2º do RICD: 

Art. 34. As Comissões Especiais serão constituídas para dar parecer sobre: 
I - proposta de emenda à Constituição e projeto de código, casos em que sua 
organização e funcionamento obedecerão às normas fixadas nos Capítulos I 
e III, respectivamente, do Título VI; 
II - proposições que versarem matéria de competência de mais de três 
Comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do 
Presidente da Câmara, ou a requerimento de Líder ou de Presidente de 
Comissão interessada. 
§ 1º Pelo menos metade dos membros titulares da Comissão Especial 
referida no inciso II será constituída por membros titulares das Comissões 
Permanentes que deveriam ser chamadas a opinar sobre a proposição em 
causa. 
§ 2º Caberá à Comissão Especial o exame de admissibilidade e do mérito da 
proposição principal e das emendas que lhe forem apresentadas, observado o 
disposto no art. 49 e no § 1º do art. 24. 

 
Trata-se de hipótese de instituição de comissão especial para análise de proposições 

que versem sobre matéria de competência de mais de três comissões de mérito. Conforme § 2º 

desse artigo, a Comissão Especial criada, além de apreciar o mérito da proposta legislativa, 

também deve proceder ao exame de admissibilidade, incluído o exame de adequação. 
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Em ambas as situações, seja na CFT ou na Comissão Especial (art. 34 do RICD), a 

competência definida pelo Regimento Interno é bem clara, o que resulta na elaboração de 

análise própria no teor do Parecer da Comissão competente. Contudo, deve-se argumentar que 

nem todas as proposições tramitam nessas comissões para realização do exame em tela, mas 

somente aquelas em que são identificados dispositivos com repercussão na receita ou 

despesas públicas ou implicações em matéria financeira e orçamentária. Assim, identifica-se 

no RICD competência específica para executar a triagem prévia das proposições e sua 

distribuição às comissões competentes. Essa atribuição é prevista no art. 139 e conferida ao 

Presidente da Casa:  

Art. 139. A distribuição de matéria às Comissões será feita por despacho do 
Presidente, dentro em duas sessões depois de recebida na Mesa, observadas 
as seguintes normas: 
........................................................................................................................... 
II – excetuadas as hipóteses contidas no art. 34, a proposição será 
distribuída: 
........................................................................................................................... 
b) quando houver aspectos financeiro ou orçamentário públicos, à Comissão 
de Finanças e Tributação, para o exame da compatibilidade ou adequação 
orçamentária.  
.......................................................................................................................... 

 

Dessa forma, combinando os arts. 139 e 32, X, “h”, do RICD, conclui-se que somente 

são distribuídas matérias para realização de exame de adequação quanto houver aspectos 

financeiro ou orçamentário envolvidos ou quando houver repercussão na receita ou na 

despesa pública. Assim, pode-se sustentar que a própria Presidência, ainda que não citada 

especificamente pelo RICD, realiza uma análise prévia sobre a adequação da proposição, já 

que é sua competência proceder à triagem e à distribuição das proposições às comissões 

competentes. Somente quando o projeto é distribuído à CFT ou à comissão especial do art. 34, 

II, essas comissões terão a oportunidade de manifestar-se sobre a existência ou não de 

aspectos financeiros e orçamentários envolvidos. Pode-se, inclusive, arguir a possibilidade de 

a Presidência pretender subtrair competências das comissões mediante a não remessa de 

proposições para a realização do exame de adequação. Tal possibilidade é a mesma que se 

verifica em relação a erros, ou divergências quanto à distribuição de proposições. Certamente, 

em muitos casos a visão da Presidência sobre a distribuição é questionada por parlamentares. 

Nesses casos, cabe recurso dirigido ao Presidente a fim de que possa reavaliar sua decisão.  

Em que pese tal fato, no caso do exame de adequação realizado pela CFT, é possível 

avaliar, mediante levantamento de dados realizado no capítulo 5, se a atuação da Presidência é 
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ou não acertada em relação a essa distribuição. Isso é possível mediante a quantificação 

ponderada da incidência de pareceres da própria CFT pela não implicação financeira e 

orçamentária em várias proposições a ela distribuída. 

Necessário ressaltar que também o Plenário avalia as proposições quanto a sua 

adequação financeira e orçamentária. No caso de recurso provido à decisão da Comissão pela 

inadequação, a matéria é colocada à deliberação plenária. Além disso, nos casos de urgência 

requerida com base no art. 155 do RICD, a proposição pode entrar diretamente em discussão 

na ordem do dia, o que leva a manifestação direta em Plenário sobre a adequação financeira e 

orçamentária de seus dispositivos. Não obstante essa observação, esses pareceres de Plenário, 

proferidos oralmente, não serão objeto deste estudo. 

 

2.2 Alcance e Abrangência 

 
Outro critério de análise do exame de adequação orçamentária na Câmara dos 

Deputados é quanto ao seu alcance. Por força dos artigos 21 e 22, combinados com o art. 49, 

todos da Constituição Federal, tramitam nessa casa matérias de competência da União. Apesar 

disso, há situações em que a proposição gera impactos fiscais somente na esfera estadual ou 

municipal, quer seja positivamente (aumento de receitas ou redução de despesas), quer seja 

negativamente (redução de receitas ou aumento de despesas). O RICD, quando define o 

conteúdo do exame de adequação não limita o exame de adequação às proposições com 

impacto fiscal para a União. Apenas prevê sua realização quando houver aumento ou redução 

de receitas ou despesas públicas. Apenas subentende-se, portanto, que o impacto fiscal 

relevante para a Câmara dos Deputados é o que ocorre sobre as contas federais.  

Seguindo essa conclusão, a NI-CFT, ao disciplinar a realização do exame de 

adequação fixou especificamente a abrangência somente às repercussões sobre as contas da 

União, no § 2º do Art. 1º: 

Art.1º............................................................................................................... 
§ 2º Sujeitam-se obrigatoriamente ao exame de compatibilidade ou 
adequação orçamentária e financeira as proposições que impliquem aumento 
ou diminuição da receita ou despesa da União ou repercutam de qualquer 
modo sobre os respectivos Orçamentos, sua forma ou seu conteúdo.  
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Portanto, ainda que uma proposição tenha impacto nas finanças de estados e 

municípios, se as contas federais não forem afetadas, não caberá a aplicação dos critérios de 

adequação financeira e orçamentária previstos regimentalmente.  

Já no tocante à abrangência do exame de adequação financeira e orçamentária, cabe 

indagar acerca de que tipo de proposição deve submeter-se ao exame de adequação previsto 

no RICD. Pela redação do já citado art. 53 do RICD, todas as proposições, exceto os 

requerimentos, estão sujeitas a esse exame. 

Como bem salienta Gontijo (2001, p. 6), conforme o art. 100 do RICD, são 

proposições no processo legislativo: proposta de emenda à Constituição, projeto de lei, 

emenda, indicação, requerimento, recurso, parecer e proposta de fiscalização e controle. Não 

obstante tal dispositivo, ressalta o autor a necessidade de sua interpretação combinada com os 

arts. 32, X, h, e 139, II, b, do RICD. O já referido art. 32, X, h, que trata da competência da 

CFT, estabelece que somente sujeitam-se ao exame de adequação as proposições “que 

importem aumento ou diminuição de receita ou despesa pública”. Já o artigo 139, II, “b”, já 

citado, que trata da distribuição de matérias à CFT, determina que o exame somente deva ser 

realizado quando houver aspectos financeiros ou orçamentários públicos envolvidos.  

Portanto, a combinação dos citados artigos do RICD leva a uma maior seletividade das 

proposições submetidas à análise de adequação, devendo ser excluídas aquelas que não 

apresentem aspectos financeiros e orçamentários ou não resultem em aumento ou diminuição 

da receita ou da despesa pública. Dessa forma, apesar do grande alcance do art. 53 do RICD, 

que somente exclui os requerimentos, pode-se concluir que várias outras proposições, em 

razão de sua própria natureza, também não são objeto de análise de adequação, como proposta 

de fiscalização e controle, recurso, indicação e parecer. 

As emendas, conforme o já referido art. 100 do RICD, são proposições que, pela 

natureza, têm o poder de alterar a proposição original no seu mérito, com possíveis reflexos 

nas finanças públicas e devem, portanto, submeter-se à análise de adequação. Nos termos do 

art. 121, parágrafo único, do RICD, mesmo as emendas de Plenário devem ter o exame de 

adequação, ainda que seja mediante parecer apresentado diretamente em Plenário.  

Art. 121. As emendas de Plenário serão publicadas e distribuídas, uma a 
uma, às Comissões, de acordo com a matéria de sua competência. 
Parágrafo único. O exame do mérito, da adequação financeira ou 
orçamentária e dos aspectos jurídicos e legislativos das emendas poderá ser 
feito, por delegação dos respectivos colegiados técnicos, mediante parecer 
apresentado diretamente em Plenário, sempre que possível pelos mesmos 
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Relatores da proposição principal junto às Comissões que opinaram sobre a 
matéria.  

 
A proposta de emenda à Constituição (PEC) por caracterizar-se como proposição, à 

luz do art. 100 do RICD, em princípio também poderia submeter-se à análise de adequação 

financeira e orçamentária. Contudo, essa modalidade de proposição representa caso peculiar. 

Conforme bem salienta Santa Helena, tais proposições não devem se submeter ao exame de 

adequação, visto que a própria constituição já relaciona os requisitos para a aprovação de 

emendas ao seu texto. Nas palavras desse autor:   

Excetuam-se do exame somente as propostas de emenda constitucional, pelo 
fato do equilíbrio fiscal não se constituir em cláusula pétrea, não estando 
dentre aquelas condições fixadas no art. 60, § 4º, da Constituição1. Assim, 
tem-se que os requisitos para elaboração de PEC’s decorrem somente do 
disposto na própria Constituição, não havendo cabimento de legislação 
infraconstitucional disciplinar de forma diversa.  
(HELENA -C, 2009, p10) 

 

Outra característica que se pode extrair da sistemática regimental da adequação 

orçamentária é o caráter terminativo do exame de adequação financeiro ou orçamentária 

proferido pela CFT ou pela comissão especial, previsto no artigo 54, inc. II, do RICD. 

Segundo nos ensina Luciana Pacheco, tanto o poder conclusivo das comissões quanto o poder 

terminativo derivam do mesmo fundamento constitucional, o art. 58, § 2º, I, da Carta Magna. 

O RICD, por seu turno, distinguiu tais institutos, tendo por foco especificamente o objeto 

sobre o qual incidem: 

Enquanto o poder conclusivo exercido pelos órgãos técnicos substitui a 
deliberação do Plenário sobre o mérito da matéria, o poder terminativo 
substitui a deliberação do Plenário apenas quanto aos aspectos de 
constitucionalidade e juridicidade ou compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária (PACHECO, 2004, p. 21) 

 
Nesse sentido, também salienta Fernando Vieira, ao comentar o referido art. 54 do 

RICD: 

Desse comando tem-se depreendido que, quando a Comissão de 
Constituição e de Cidadania ou de Finanças e Tributação, ou, ainda, a 

                     
1 Constituição Federal, art. 60: 
“Art. 60..................................................................................................................................................................... 
(...) 
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
I – a forma federativa de Estado; 
II – o voto direto, secreto universal e periódico; 
III – a separação de Poderes; 
IV – os direitos e garantias individuais.”.  



 19

Comissão Especial, se manifesta, nos termos dos incisos do artigo 54, pela 
inconstitucionalidade ou injuridicidade da matéria, ou por sua inadequação 
financeira ou orçamentária, cessa a tramitação da proposição, ficando esta 
sujeita a arquivamento, dado o caráter terminativo desse pronunciado.” 
(VIEIRA, 2005, p. 71). 

 

2.3 Hipótese de Recurso e Emenda Saneadora 

 

Não obstante o parecer de adequação ter o efeito de terminar a tramitação da 

proposição, existe a possibilidade de interposição de recurso para evitar esse resultado. O art. 

144 do RICD prevê o seguinte: “Haverá apreciação preliminar em Plenário quando for 

provido recurso contra parecer terminativo de Comissão, emitido na forma do art. 54.” 

 Ao comentar o dispositivo, Fernando Vieira conclui que:  

esse recurso será exatamente o mesmo previsto para o poder conclusivo, isto 
é, interposto por um décimo dos membros da Casa e sujeito a provimento 
pelo Plenário. A apreciação preliminar, disciplinada nos artigos 144 a 147 o 
Regimento Interno, consiste na reapreciação, pelo Plenário, dos aspectos de 
constitucionalidade, injuridicidade ou de adequação financeira ou 
orçamentária, impugnados pelas Comissões de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, de Finanças e Tributação ou Especial. Considerando, o Plenário, 
a matéria admissível, com ou sem emendas, esta retornará a sua tramitação, 
caso contrário, será arquivada em definitivo (VIEIRA, 2005, p. 73). 

 
Outra possibilidade de alteração da inadequação de uma proposição está na elaboração 

de uma emenda saneadora pela CFT ou pela Comissão Especial de que trata o art. 34, inc. II, 

ou ainda por uma própria emenda de plenário. Quando em tramitação nas referidas comissões, 

embora vislumbrem inadequações financeiras e orçamentárias pontuais, esses órgãos podem 

sanar o vício por meio de emendas próprias. A prerrogativa de emendar o texto inicial e retirar 

a inadequação permite que o projeto siga seu curso regimental, viabilizando a análise de seu 

mérito, já que a emenda aprovada na Comissão, segundo Gontijo (2001, p. 5), será 

incorporada ao texto da proposição. 

 Caso diverso é aquele previsto no art. 145, § 1º 2 do RICD, já que se trata de emenda 

saneadora apresentada no Plenário da Câmara dos Deputados. Nessa situação deve ocorrer 

votação primeiramente sobre a emenda. Sendo ela acolhida, deverá a proposição ser 

considerada aprovada quanto à apreciação preliminar, com a modificação decorrente da 
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emenda (RICD, art. 145, § 2º). Caso a emenda seja rejeitada, conforme parágrafo 2º desse 

mesmo artigo, deve-se votar a proposição que, se aprovada, retomará seu curso, ou, se 

rejeitada, será arquivada.  

 

2.4 Norma interna da Comissão de Finanças e Tributação 

 

Ainda no âmbito da Câmara dos Deputados, há outro documento normativo que trata 

do exame de adequação orçamentária, a NI-CFT, que disciplina de forma mais detalhada os 

procedimentos sobre adequação financeira e orçamentária. Como se verá no capítulo 4, a Lei 

de Responsabilidade Fiscal redesenhou parcialmente alguns desses critérios além de definir 

outros. Ainda assim, essa Norma continua a balizar as decisões da CFT no tange ao exame de 

adequação financeira e orçamentária. 

Depreende-se do texto da norma interna que as proposições submetidas ao referido 

exame podem ter três encaminhamentos distintos: a) adequação e compatibilidade financeira e 

orçamentária; b) inadequação e incompatibilidade financeira e orçamentária; e c) não 

implicação em aumento ou diminuição da receita ou despesa pública. 

 

2.4.1 Adequação e Compatibilidade Financeira e Orçamentária 

 

O art. 1º, § 1º, da NI-CFT estabelece que se entende como:  

a) compatível a proposição que não conflite com as normas do plano 
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual e 
demais disposições legais em vigor e  
b) adequada a proposição que se adapte, se ajuste ou esteja abrangida pelo 
plano plurianual, pela lei de diretrizes orçamentárias e pela lei orçamentária 
anual.  

 
Conforme dispõe o art. 2º, § 1º, da Norma Interna, quando houver compatibilidade 

com a lei orçamentária, também deverá ser entendida a proposição como compatível com o 

Plano Plurianual - PPA - e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. Essa situação é 

                                                                
2 Art. 145. Em apreciação preliminar, o Plenário deliberará sobre a proposição somente quanto à sua 
constitucionalidade e juridicidade ou adequação financeira e orçamentária. 
.................................................................................................................................................................................... 
§ 1º Havendo emenda saneadora da inconstitucionalidade ou injuridicidade e da inadequação ou 
incompatibilidade financeira ou orçamentária, a votação far-se-á primeiro sobre ela. 
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decorrência lógica da interligação necessária prevista pela Constituição Federal entre os três 

instrumentos básicos de planejamento e orçamento públicos. 

Quanto às despesas de pessoal, a NI-CFT, em seu art. 4º, parágrafo único, determina 

que:  

A proposição de que decorre aumento de despesa com pessoal só será 
compatível se houver autorização na lei de diretrizes orçamentárias, dotação 
orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa e aos 
acréscimos dela decorrentes.3 

 

2.4.2 Inadequação e Incompatibilidade Financeira e Orçamentária 

 

Já a proposição é tida como incompatível e inadequada, na forma do art. 2º da NI-

CFT, quando conflitar com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ou o 

Orçamento Anual, observadas as questões de hierarquia e reserva legal.  

Vander Gontijo ressalta a dificuldade de aplicação de avaliação do “conflito” da 

proposição com a Lei de Meios. Afirma esse autor que  

se as despesas do exercício já estão fixadas na Lei Orçamentária e se a 
previsão de receitas foi apreciada, aprovada e incorporada na Lei 
Orçamentária, somente outra lei poderia alterar o que naquela se encontra 
disposto (GONTIJO, 2001, p.11). 

 
Essa afirmação decorre do processo legislativo especial previsto para as leis 

financeiras, em especial a Lei Orçamentária. Essa lei somente pode ser alterada por créditos 

adicionais aprovados ao longo do exercício financeiro, conforme dispõem os artigos 165 a 

169 da CF.  

Tais proposições são de iniciativa privativa e vinculada do Presidente da República 

(Constituição Federal, arts. 165 e 84, inc. XXIII), o que impediria a ação parlamentar de 

inclusão de novos gastos e redução de despesas. Além disso, porque, ainda que se defenda 

essa possibilidade, restaria aos projetos de inclusão de despesas e redução de receitas a adoção 

de cancelamentos compensatórios de programações, já que a Lei Orçamentária aprovada, em 

respeito ao princípio do equilíbrio, já apresenta todas as despesas fixadas, o que também não é 

possível diante da exclusividade da matéria orçamentária, prevista no art. 165, § 8º, da CF: “A 

                     
3  Como veremos na análise dos critérios estabelecidos pela LRF, houve o detalhamento dessas 
exigências a partir do texto constitucional (Art. 169), resultando em construção de anexo específico na Lei 
Orçamentária por determinação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 



 22

lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da 

despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e 

contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.” 

Assim, não poderia uma outra modalidade de proposição pretender alterar receitas ou 

despesas orçamentárias, pois estas se submetem a procedimento próprio de alteração.  

Esse conflito decorre da falta, no RICD, de melhor delimitação e integração entre os 

procedimentos próprios das leis financeiras e os procedimentos previstos para outros tipos de 

proposições, como leis ordinárias e leis complementares. Como frisou Gontijo, certamente 

não cabe ao Congresso Nacional a alteração da Lei Orçamentária mediante processo 

legislativo ordinário, já que a fixação de despesas e previsão de receitas, conforme o texto 

constitucional, somente pode ser previsto na Lei de Meios. Contudo, a atuação parlamentar, 

no estrito exercício de suas atribuições legislativas, pode indiretamente resultar em redução de 

tributos e assunção de novas obrigações ao Estado. A LRF, a nosso ver, quando disciplinou 

mais precisamente a “renúncia de receita” e a “geração de despesas obrigatórias de caráter 

continuado” promoveu melhor entendimento e articulação entre o exercício das competências 

legislativas com a atividade financeira do Estado, com foco no equilíbrio fiscal. Os 

dispositivos da LRF serão tratados com mais detalhe no capítulo 3.  

Estabelece a NI-CFT, ainda, que não se pode postergar a aplicação dos requisitos de 

admissibilidade da proposição, como, p. ex., prever a vigência da lei em exercício futuro. 

Conforme o art. 2º, § 2º, desse documento legislativo, a previsão de vigência em exercício 

futuro de norma que conceda ou amplie incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária 

ou financeira não sana eventual incompatibilidade ou inadequação orçamentária e financeira 

da proposição em exame. 

Também prevê o art. 3º, parágrafo único, o seguinte: “A proposição de que decorre 

investimento que necessite mais de um ano para sua realização só será compatível se a ação 

estiver prevista no plano plurianual.” 

Outro ponto abordado pela NI-CFT diz respeito à criação de fundos. Dispõe o art. 6º 

dessa Norma que será considerada inadequada a proposição que cria ou prevê a criação de 

fundo com recursos da União. Pela redação do parágrafo único e seus incisos, nota-se que o 

fundo poderá ser criado somente se contiver regras precisas sobre sua gestão, funcionamento 

e controle, quando seja de relevante interesse econômico ou social e as atribuições previstas 

não puderem ser realizadas pela estrutura departamental da Administração Pública. 
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A NI-CFT, em seu art. 8º, determina que será igualmente considerada incompatível a 

proposição que aumente despesa em matéria de iniciativa exclusiva do Presidente da 

República. O dispositivo é corolário da vedação prevista na Constituição Federal, em seu art. 

63, inc. I, 4 que determina a vedação de aumento de despesa em projetos de iniciativa do 

Presidente da República: 

Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista: 
I – nos projetos de iniciativa do Presidente da República, ressalvado o 
disposto no art. 166, § 3º e § 4º ”. 

 

2.4.3 Não Implicação 

 
Como já visto quando da análise da abrangência da análise de adequação, apesar de o 

RICD oferecer ao alcance do exame de adequação “todas as proposições”, nem todas podem 

ter parecer positivo ou negativo quanto a esse aspecto. Dessa forma, há casos em que a CFT 

conclui que a proposição sob análise não apresenta os requisitos para análise de adequação. O 

fato é previsto pelo art. 9º da NI-CFT, que assim dispõe: “Quando a matéria não tiver 

implicações orçamentária e financeira deve-se concluir no voto final que à Comissão não cabe 

afirmar se a proposição é adequada ou não.” Essa conclusão da CFT deve ser proferida 

quando a proposição não resultar em aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública 

relacionada à compatibilidade e adequação com a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e o Plano Plurianual (art. 32, X, “h”, do RICD) ou não tratar de aspecto 

financeiro e orçamentário público (art. 139, II, “b”, do RICD). 

                     
4 As ressalvas apontadas do citado dispositivo constitucional dizem respeito à competência do Congresso 
Nacional na elaboração de emendas à Lei Orçamentária Anual e à Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
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3. O exame de adequação em medidas provisórias 

 

O exame de adequação financeira e orçamentária, muito embora seja mais detalhado 

quando da apreciação de projetos de lei ordinária e complementar na Câmara dos Deputados, 

também se acha presente na apreciação de medidas provisórias pelo Congresso Nacional. Tais 

documentos são parte do processo legislativo previsto pela Constituição Federal em seu art. 

59, sendo objeto de apreciação pela Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Contudo, 

são instrumentos de característica distinta, apresentando procedimento legislativo especial, 

conforme brevemente descrito no capítulo 1.  Relembramos que é uma de suas peculiaridades 

a sua tramitação, inicialmente, no Congresso Nacional (e não em uma de suas Casas, como 

ocorre para as demais espécies normativas do citado art. 59 da Constituição Federal), e que 

não há previsão para que CFT ou uma Comissão Especial da Câmara tenha competência para 

a análise da adequação orçamentária das medidas provisórias. Contudo, sua tramitação 

deliberativa inicia-se no plenário da Câmara dos Deputados, pois a comissão mista especial 

não tem poder deliberativo, mas apenas opinativo sobre as medidas provisórias. Assim, 

houve-se por bem incluir o estudo das medidas provisórias neste trabalho, não obstante ter por 

foco as proposições na Câmara dos Deputados. 

 

3.1 Medidas Provisórias na Resolução nº 01-2002-CN 

 

O Congresso Nacional, com o intuito de regulamentar a tramitação das medidas 

provisórias na forma do referido art. 62 da Constituição Federal, aprovou a Resolução nº 01-

2002-CN. Nesse documento, mais especificamente em seu art. 5º, os congressistas definiram 

que à Comissão Mista especial prevista pela Constituição da República cabe, no prazo de 14 

dias, a contar da publicação da medida provisória no Diário Oficial da União, emitir parecer 

quanto aos aspectos constitucionais, inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência, 

quanto ao mérito, quanto à adequação financeira e orçamentária e quanto ao atendimento do 

envio da mensagem motivado da medida provisória  

Assim, percebe-se que a regulamentação do dispositivo constitucional em estudo 

tratou de incluir como competência da Comissão Mista Especial também o exame de 

adequação financeira e orçamentária da proposição, à semelhança do que ocorre com o 
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processo legislativo na Câmara dos Deputados. Nota-se que esse exame não é exigido pelo 

texto constitucional, em seu art. 62, § 5º.5  

Além da análise pela comissão mista do Congresso, a apreciação do mérito da medida 

provisória em cada Casa Legislativa deve ser precedido do exame dos pressupostos 

constitucionais de admissibilidade e de adequação financeira e orçamentária, conforme dispõe 

o art. 8º da Resolução nº 1-2002-CN6.  

Apesar da previsão desse reexame, não há detalhamento mais específico dos itens a 

serem analisados, a exemplo do que ocorre na Câmara, com os dispositivos constantes do 

RICD, combinados pelos constantes na NI-CFT. Assim, faz-se necessário esforço de 

integração a fim de amparar tal procedimento.  

Inovação no processo legislativo é o disposto no art. 19 da referida Resolução. Esse 

dispositivo impõe ao órgão de consultoria e assessoramento orçamentário da Casa a que 

pertencer o relator da medida provisória a necessidade de encaminhamento aos relatores, no 

prazo de cinco dias da publicação, de nota técnica com subsídios acerca da adequação 

financeira e orçamentária da proposição. A medida resulta em nova abordagem no processo 

legislativo porque trata da inclusão obrigatória de documento de caráter técnico, não político, 

em matéria de natureza eminentemente política. A nota técnica, ao contrário de todo o sistema 

de assessoramento nas Casas do Congresso Nacional, não é resultado de demanda espontânea 

e motivada de parlamentares, nem tampouco tem sua autoria: resulta de determinação 

regimental e é de autoria de servidores técnicos e especializados na área de orçamento e 

finanças públicas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.  

Essa de situação ímpar pode mostrar-se útil à análise das medidas provisórias, já que 

permite o contraste de posição mais técnica de órgãos burocráticos do Poder Legislativo com 

o teor da medida provisória em discussão. Para o objetivo do presente trabalho, tem-se por 

consequência a possibilidade de se levantar indicador de adesão das medidas provisórias 

enviadas pelo Poder Executivo aos critérios de adequação financeira e orçamentária. 

                     
5 “Art. 62. .............................................................................................................................................................. 
(...) 
§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias 
dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. ” 
6  “Art. 8º. o Plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional decidirá, em apreciação preliminar, 
o atendimento ou não dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência  de Medida Provisória o de sua 
inadequação financeira ou orçamentária, antes do exame de mérito, sem a necessidade de interposição de 
recursos, para, ato contínuo, se for o caso, deliberar sobre o mérito.”  
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Sob a ótica da Resolução nº 01-2002-CN, tem-se que o exame de adequação é definido 

em seu art. 5º, § 1º: 

O exame de compatibilidade e adequação orçamentária e financeira das 
Medidas Provisórias abrange a análise da repercussão sobre a receita ou a 
despesa pública da União e da implicação quanto ao atendimento das normas 
orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a conformidade com a Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei do plano plurianual, a lei 
de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União.  

 
Assim, pela parte inicial do dispositivo, fica claro que na análise das medidas 

provisórias deve-se averiguar o impacto fiscal da proposição, quer seja sobre as receitas quer 

seja sobre as despesas. Além disso, deve-se averiguar o atendimento de normas orçamentárias 

e financeiras, e nesse ponto a Resolução cita especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

o PPA, a LDO e o Orçamento Anual.  

Tendo em vista a prerrogativa da LRF em tratar de normas gerais de finanças públicas, 

os requisitos exigidos por essa lei têm sido utilizados como parâmetro principal para realizar a 

adequação das medidas provisórias. Observando as notas técnicas elaboradas pelas 

consultorias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal sobre as medidas provisórias, 

pode-se notar que a análise concentra-se nos elementos contidos na LRF sobre a geração de 

despesas e sobre as renúncias de receitas. Também a despesa com pessoal tem tido ampla 

crítica em tais documentos, tendo por ponto de partida o art. 169 da Constituição Federal e 

seus desdobramentos, em especial a previsão de anexo próprio no orçamento de previsão de 

gastos dessa natureza.  

 

 

3.2 Medidas Provisórias de Créditos Extraordinários: até que ponto incide o exame de 

adequação orçamentária sobre essa espécie normativa 

 
 

Como já salientado quando da breve recapitulação do processo legislativo, a 

Constituição Federal prevê que as medidas provisórias serão editas pelo Presidente da 

República em caso de relevância e urgência, respeitadas as vedações previstas no próprio 

texto constitucional. Também prevê que as medidas provisórias serão  utilizadas para a 

abertura de créditos extraordinários. Nesse caso, os créditos extraordinários têm procedimento 

legislativo próprio das demais medidas provisórias. Assim, faz-se necessário avaliar em que 
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medida os procedimentos do exame de adequação devem aplicar-se a essa modalidade de 

documento legislativo. 

Ao tratar de crédito extraordinário a Constituição Federal, em seu art. 167, § 3º, 

estabelece que: 

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.  

 
Os créditos extraordinários, conforme art. 41 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 

1964 7, constitui-se em modalidade de créditos adicionais. Estes, segundo nos esclarece 

Sanches, são: 

 Instrumentos de ajuste orçamentário, empregados para corrigir distorções 
que surgem durante a execução do orçamento, sobretudo a constatação de 
que certos itens programáticos (subtítulos) apresentam insuficiência de 
recursos enquanto outros estão com excesso de disponibilidades (por atrasos 
na execução ou por mudanças nas prioridades governamentais).  
(SANCHES, 2004, p. 97). 

 
O crédito extraordinário, segundo o já citado artigo 167, § 3º da Constituição Federal, 

cuja redação espelha-se no art. 41, inc. II, da Lei nº 4.320/64, destina-se a atender a despesas 

imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade 

pública.  

A parte final desse dispositivo prevê a observância do art. 62 do mesmo texto, que 

trata justamente das medidas provisórias. Assim, a interpretação conjugada de ambos os 

artigos levou ao entendimento de que a abertura dos créditos extraordinários deve ser 

realizada por medidas provisórias.8 Tendo em vista que a Resolução nº 01-2002-CN 

determina a realização de exame de adequação de todas as medidas provisórias, conclui-se, à 

                     
7  Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 41: 
   “Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 

I -suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária; 
II - especiais, os destinados a despesas para as quais na haja dotação orçamentária específica; e 
III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina 
ou calamidade pública.” 

8  Osvaldo Maldonado Sanches discorda da necessidade de utilização de medidas provisórias para abertura de 
créditos extraordinários. Em suas palavras: “..a partir de 1989, com base em interpretação bastante questionável 
do art. 167, § 3º da Constituição, esse tipo de crédito passou a ser autorizado por medida provisória. O 
fundamento básico do questionamento é não existirem razões de ordem prática, legal ou doutrinária para mudar 
o procedimento tradicional, utilizado sem problemas por mais de um Século. Por outro lado, o novo 
procedimento tem contribuído para atravancar a pauta de trabalhos do Congresso nacional, sem conseqüências 
fáticas, já que a vigência imediata do crédito extraordinário possibilita que os recursos sejam integralmente 
gastos antes de ser concluída até mesmo a apreciação de sua admissibilidade.” (2004, p.96). 
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primeira vista, que o exame também deve ser estendido às Medidas Provisórias de crédito 

extraordinário. 

Contudo, cabe destacar que, enquanto toda a análise de adequação acha-se 

compreendida em legislação infraconstitucional (em especial na LRF, no RICD, e na Res. nº 

01-2002-CN), o crédito extraordinário, como categoria especial de instrumento legislativo, 

tem seus fundamentos e pressupostos lastreados diretamente no texto constitucional, o que 

mitiga a aplicação dos citados dispositivos infraconstitucionais. 

Como visto, o art. 62, § 5º, da Constituição Federal determina a apreciação preliminar 

dos pressupostos constitucionais das medidas provisórias. No caso de MPs de créditos 

extraordinários, tais pressupostos necessariamente incluem os requisitos de imprevisibilidade 

e urgência contidos no art. 167 § 3º da Constituição Federal. 

Os créditos extraordinários e seu exame de adequação financeira seguem ainda os 

ditames da lei nº 4.320/64 que, ao dispor sobre essa espécie de crédito orçamentário em seu 

art. 41, inc. III, estabelece que eles são destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso 

de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Essa redação é somente diferente do 

texto constitucional em relação ao termo “imprevistas”, ao passo que na Constituição consta o 

termo “imprevisíveis”. Machado Jr. e Costa Reis salientam que a redação da Constituição é 

mais acertada: “A expressão fatos imprevistos admite o erro de previsão, ao passo que fatos 

imprevisíveis são aqueles que estão acima ou além da capacidade humana de prevê-los” 

(2003, p. 111). 

Outra distinção doutrinária a respeito do que é despesa imprevisível e despesa não-

prevista (imprevista) foi elaborada por Ana Cláudia Borges,  em nota técnica a respeito da MP 

364/2007: 

É imperioso reiterar que despesa “imprevisível” não é sinônimo de despesa 
“não-prevista”, ou “insuficientemente dotada”. A despesa “imprevisível” é 
aquela em relação à qual não haveria meio de o administrador antecipar a 
sua ocorrência, tendo em vista derivar de acontecimento fortuito que escapa 
à sua alçada. Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu art. 167, § 3º, 
exemplifica os fatos, considerados imprevisíveis, que justificariam a abertura 
de crédito extraordinário, como os “decorrentes de guerra, comoção interna 
ou calamidade pública”, todos revestidos de características excepcionais para 
o Estado Nacional.   
A despesa “não-prevista”, por outro lado, é aquela que o administrador teria 
condições de antecipar e, portanto, de aportar recursos, mas não o fez em 
face das escolhas contidas no planejamento que adotou e submeteu à 
aprovação legislativa.  Caso a Administração resolva incluir, ao longo do 
exercício financeiro, uma despesa inicialmente “não-prevista” (ou prevista 
em montantes insuficientes) em seu rol de gastos, será necessária a abertura 
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de um crédito suplementar ou especial. Jamais poderá ser empregada a 
modalidade de crédito extraordinário, em face de não se tratar de despesa 
“imprevisível”. Do contrário, estar-se-ia violando a prerrogativa do Poder 
Legislativo de autorizar as despesas da União, em grave afronta à repartição 
dos Poderes estabelecida na Constituição da República.  
(BORGES, 2007, p.5). 

 
Assim, diante da característica necessariamente imprevisível do crédito extraordinário, 

cabe questionar em que medida pode efetivamente ser realizado seu exame de adequação às 

leis do PPA, LDO e Orçamento, já que seu objetivo é justamente alterar a lei orçamentária a 

fim de incluir novas despesas. Sendo instrumento para aprovar a realização de despesas 

imprevisíveis, fica nítida a contradição com a lei orçamentária. Esta, por seu turno, tem 

conteúdo claramente definido no texto constitucional, em seu art. 165, § 8º: 

Art. 165. ........................................................................................................ 
 (...) 
§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da 
receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização 
para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de 
crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. 

 
O orçamento é, atualmente, peça crucial do planejamento do Estado para a execução 

das políticas públicas aprovadas pela sociedade. Segundo Machado Jr. e Costa Reis, o 

orçamento  

(...) evoluiu para aliar-se ao planejamento, surgindo o orçamento-programa 
como especialização devendo, na prática, operar como elo entre os sistemas 
de planejamento  e de finanças. (...) A integração planejamento/orçamento é 
a tônica hoje em dia, capaz de consertar as distorções administrativas e 
remover os empecilhos institucionais que dificultam a modernização dos 
métodos e processos administrativos do Brasil. (2003, p.11) 

 

Assim, tem-se que a orçamentação decorre de ação planejada objetivando a obtenção 

de resultados de interesse coletivo. Tal planejamento e previsibilidade é justamente o oposto 

da natureza dos créditos extraordinários. Assim, não se vislumbra possibilidade de análise de 

adequação (nos termos da LRF) ou compatibilidade (nos termos de RICD) em relação à lei 

orçamentária anual, pelo menos quanto ao seu conteúdo ou mérito: autorização de despesas 

extraordinárias. 

Esse comentário também pode ser aplicado à compatibilidade com o Plano Plurianual. 

Pode-se construir essa afirmação tendo em vista que, de acordo com a Constituição Federal, 

em seu art. 165, § 1º: 
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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.                     (BRASIL, 1988). 

 
Seu caráter de norma programática das políticas governamentais é ressaltada em 

Sanchez, para quem o PPA é  

Lei de periodicidade quadrienal, de hierarquia especial e sujeita a prazos e 
ritos peculiares de tramitação, instituída pela Constituição Federal de 1988, 
como instrumento normatizador do planejamento de médio prazo e de 
definição das macroorientações do governo Federal para a ação nacional em 
cada período de quatro anos, sendo essas determinantes (mandatórias) para o 
setor público e indicativas (sinalizadoras) para o setor privado (art. 174 da 
Constituição).  
(2004, p.264),  

 
O PPA, portanto, assim como o orçamento, decorre de ação planejada do setor 

público. Com mais ênfase, trata-se de documento de planejamento da Administração Pública 

para a consecução dos objetivos de governo. Dessa forma, também resta nítido confronto com 

a natureza imprevisível e urgente presente nos créditos extraordinários, razão pela qual 

entendemos insubsistente a aplicação da análise de compatibilidade de créditos 

extraordinários com o PPA no que tange ao mérito do crédito.  

Não obstante tais observações quanto à dificuldade de exame de adequação ou 

compatibilidade do conteúdo do crédito extraordinário com o PPA e com a LOA, cabe 

comentário a respeito da forma de apresentação do referido crédito orçamentário. Apesar de 

ter pressupostos lastreados diretamente na Constituição Federal e de apresentar acentuada 

autonomia, ele é elemento modificador da lei orçamentária anual.  

A lei 4.320/1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal, em seu art. 40 e seguintes, estabelece os instrumentos de alteração da lei 

orçamentária: os créditos adicionais. Estes se classificam em três tipos:  

a) suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;  

b) especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária 

específica; e  

c) extraordinários, os destinados a despesas imprevistas (imprevisíveis) e urgentes.  

Dessa forma, os créditos extraordinários não podem destoar de toda a formatação da 

construção do orçamento, e devem apresentar-se com os elementos formais adequados, 
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segundos as normas financeiras vigentes e, também, à boa técnica orçamentária. Caberia, 

portanto, em exame de adequação, a verificação de  compatibilidade técnica, do atendimento 

da classificação institucional e programática construída a partir das normas gerais fixadas na 

referida lei nº 4.320/64 e materializada nas leis do PPA, LDO e LOA. Como exemplo da 

análise sugerida, pode-se citar a impossibilidade de crédito extraordinário abrir dotação a 

determinada unidade orçamentária incompetente para executar o crédito9, ou seja, seria 

inadequado crédito extraordinário que trouxesse abertura de crédito ao Ministério da 

Educação para realização de obras de infraestrutura hídrica, cuja competência legal e 

institucional cabe ao Ministério da Integração Nacional e seus órgãos supervisionados.  

Essa visão corrobora o entendimento de que a excepcionalidade conferida aos créditos 

extraordinários fica adstrita ao que foi especificamente determinado na Constituição. 

Portanto, aplica-se exceção somente quanto à imprevisibilidade e urgência da despesa, 

devendo, contudo, submeter-se às demais normas orçamentárias aplicáveis. 

Quanto à compatibilidade com a LDO, nota-se a possibilidade de realização da 

análise. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme o texto da Constituição no art. 165, § 2º, 

deve compreender  

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. 

 
Por abranger a competência de definir critérios para a elaboração do orçamento, pode-

se antever a possibilidade de atendimento de alguns critérios fixados na LDO. De fato, vários 

de seus artigos citam condicionantes à edição de créditos extraordinários e, nessa medida, a 

análise de adequação pode ser efetuada, sem prejuízo do atendimento dos pressupostos 

constitucionais de imprevisibilidade e urgência. 

No tocante à aplicabilidade das exigências da LRF, há que se destacar o disposto no 

art. 17 desta lei. Este artigo trata da geração de despesas obrigatórias de caráter continuado e 

dispõe:  

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente 
derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que 

                     
9  Cabe destacar que os órgãos e unidades orçamentárias refletem as competências dos órgãos da estrutura 
administrativa do Estado Brasileiro. No âmbito do Poder Executivo, a distribuição de competências entre os 
diversos órgãos (ministérios) é definida em lei e refletida na distribuição das dotações orçamentárias. 
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fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior 
a dois exercícios. 

 
 

A referência à medida provisória nesse trecho da LRF está indissociavelmente ligada à 

criação de despesas obrigatórias continuadas. Assim, pode-se admitir que o dispositivo acima 

não se aplica às medidas provisórias de créditos extraordinários. 

A LRF tem como objetivo primordial a manutenção do equilíbrio fiscal. Para tanto, 

determina em seu art. 4º, § 1º 10, que a LDO deve conter anexo específico explicitando a meta 

fiscal a ser alcançada na execução das despesas públicas. Já os créditos extraordinários, pela 

sua imprevisibilidade, têm o poder de desequilibrar essa relação entre receitas e despesas. 

Portando, para a satisfação do requisito do equilíbrio fiscal, deve-se atentar para o 

controle genérico de gastos, não para o controle pontual adotado na Lei de Responsabilidade 

Fiscal. O impacto dos créditos extraordinários, nesse caso, deve ser absorvido pelo conjunto 

de dotações do orçamento anual, sempre que possível. O instrumento de controle é o decreto 

de contingenciamento do Poder Executivo, respaldado em dois pontos:  

a) a natureza autorizativa do orçamento público na Constituição Brasileira; e, 

b) a previsão na própria LRF de limitação de empenho e movimentação 

financeira no art. 9º.11 

 

                     
10 “Art. 4º. A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e: 
I – disporá também sobre: 
a) equilíbrio entre receitas e despesas; 
(...) 
§ 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas 
metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e 
montante da dívida pública, para o exercício a que ser referirem e para os dois seguintes.” 
 
11 A LRF em seu art. 9º estabelece: 
“Art. 9º  Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento 
das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério 
Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de 
empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 
§ 1º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos 
empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. 
§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, 
inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes 
orçamentárias. 
§ 3º No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo 
estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios 
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.....” 
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3.3 Parecer da Comissão Mista em créditos extraordinários 

 
Por se tratar de matéria orçamentária, o crédito extraordinário não tem seu parecer 

prévio emitido por comissão mista especial. O órgão competente para a análise é a própria 

Comissão Mista de Orçamento – CMO,  prevista pela Constituição Federal, em seu art. 166, § 

1º, conforme determina o art. 2º, § 6º, da Resolução nº 01-2002-CN: 

Art. 2º ........................................................................................................... 
§ 6º Quando se tratar de Medida Provisória que abra crédito extraordinário à 
lei orçamentária anual, conforme os arts. 62 e 167, § 3º, da Constituição 
Federal, o exame e o parecer serão realizados pela Comissão Mista prevista 
no art. 166, § 1º, da Constituição, observando-se os prazos e o rito 
estabelecidos nesta Resolução. 

 
 O fato de existir comissão permanente especializada em matéria orçamentária é 

encarado por especialistas como ponto favorável à adequada análise dos pressupostos de 

admissibilidade das medidas provisórias. Essa situação é usualmente confrontada com a 

sistemática para as demais medidas provisórias, em que a Resolução nº 01-2002-CN 

estabelece a criação de comissões mistas especiais, que não se reúnem para elaboração do 

parecer. 

José Levi do Amaral Júnior destaca essa distorção quanto ao processo legislativo de 

medidas provisórias: 

Por outro lado, uma única Comissão Mista permanente competente para a 
apreciação prévia de todas as medidas provisórias – em vez de uma 
Comissão Mista específica e episodicamente designada para cada medida 
provisória editada – teria melhores condições institucionais de cumprir, 
concreta e efetivamente , o seu papel. No modelo atual, em que há várias 
Comissões Mistas (uma para cada medida provisória editada), a apreciação 
ocorre, na prática, diretamente nos Plenários das Casas do Congresso 
Nacional. Há mais: com o esvaziamento da Comissão Mista, instaura-se um 
verdadeiro “império” do relator, que detém amplo domínio sobre o texto a 
ser votado em Plenário, império esse que poderia ser evitado se acaso 
houvesse uma única Comissão Mista permanente competente – e funcional – 
para a apreciação prévia das medidas provisórias. Uma tal Comissão Mista 
muito provavelmente seria eficiente, porque estaria acostumada a tocar a 
apreciação prévia de medidas provisória, ainda que com o eventual apoio das 
comissões permanentes tematicamente especializadas. 
(AMARAL JÚNIOR, apud HELENA -A  2009, p. 175) 

 
A Comissão Mista de Orçamento (CMO), assim, teria condições mais favoráveis de 

cumprir seu papel na elaboração de pareceres aos créditos extraordinários do que as 

comissões especiais criadas para as medidas provisórias que não tratam de questões 
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orçamentárias. Contudo, a prática da CMO e seus resultados, espelhados no quadro abaixo, 

vêm para contradizer tal pensamento.  

  

Tabela 1 – Tramitação de Créditos Extraordinários – CMO 

2006 a 2008 

Ano Total 
Relatório 

Apresentado 
% Total Parecer Votado 

2008 5 3 60% 0 

2007 19 3 16% 0 

2006 27 1 4% 0 

Total 51 7 14%  

Fonte: sítio CMO - Câmara dos Deputados 

 

Ao estudarmos a efetividade da CMO no trato dos créditos extraordinários, segundo os 

dados acima, encontramos, portanto, situação assemelhada ao descaso do Congresso em 

relação à análise da adequação orçamentária a cargo das comissões mistas especiais. Essa 

assertiva lastreia-se no fato de que, de 2006 a 2008, houve a apresentação de pareceres pelos 

relatores a apenas 14% das MPs de crédito que foram apresentadas no período.  

Se esse percentual, apesar de pequeno, é superior ao de pareceres apresentados às 

demais MPs pelas comissões especiais no mesmo período (0%), a não ocorrência de nenhuma 

votação de parecer a MPs de crédito extraordinário na CMO deixa a situação de descaso em 

pé de igualdade com as demais MPs, ou seja, o exame de adequação previsto 

constitucionalmente não é realizado quer pela CMO, quer pelas comissões mistas especiais 

criadas para análise de MPs.  
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4. O Exame de adequação na Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal foi promulgada em 04 de maio de 2000. Teve como 

um dos principais objetivos o controle das despesas públicas para a manutenção do equilíbrio 

fiscal. Dentre os seus variados dispositivos, destacam-se, de interesse deste trabalho, aqueles 

voltados para o controle da geração de despesas de caráter continuado e para a concessão de 

benefícios tributários com redução de receitas públicas, inseridos no contexto do exame de 

adequação e compatibilidade orçamentário-financeiro. Esse exame apresenta distinção 

conceitual em relação ao exame fixado nas normas internas da Câmara dos Deputados. 

Sobretudo, a nova Lei Complementar estabeleceu novas e mais rigorosas exigências para a 

aprovação de leis e medidas provisórias com impacto fiscal.  

Sob o aspecto temporal, a LRF entrou em vigor após o RICD, que data de 1989, e NI- 

CFT, de 1996, e antes da Resolução nº 01-2002-CN, que trata da tramitação de medidas 

provisórias. Tendo em vista seu poder normativo de lei geral de finanças públicas, ela 

redesenhou o exame de adequação então realizado na Câmara dos Deputados. Quanto às 

medidas provisórias, sua aplicação é prevista, inclusive, na própria Resolução nº 01-2002-CN. 

 

4.1 Fundamento da Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto, decorre de previsão constitucional, que, 

segundo o artigo 163, transcrito abaixo, lhe define o campo de atuação: 

Art. 163. 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; 

 
A lei complementar exigida pelo Texto Constitucional foi promulgada em 04 de maio 

de 2000, e logo em seu artigo primeiro estabelece que seu escopo é a responsabilidade na 

gestão fiscal, e a define como:  
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ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios 
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento 
de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 
condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de 
garantia e inscrição em restos a pagar. 
(BRASIL, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, art. 1º). 

 
Conforme Oliveira (2001, p. 10-11), a LRF assenta-se em seis pilares:  

a) dívida e endividamento: condições, limites e controle;  

b) planejamento econômico, financeiro e orçamentário: estabelecimento de 

metas fiscais, acompanhamento e controle da execução orçamentária;  

c) despesas com pessoal;  

d) geração de despesas: estimativas de impacto orçamentário-financeiro; 

exigência de compensação dos efeitos financeiros para as despesas 

obrigatórias de caráter continuado; regras específicas para as despesas da 

seguridade social; 

e) receita pública: exigências para concessão de benefícios tributários e 

transparência da administração tributária; e, 

f) controle social e fiscalização: divulgação de informações, participação 

popular, acompanhamento pelos Tribunais de Contas.  

Sob a ótica da adequação financeira e orçamentária, a LRF define mais precisamente 

os conceitos de adequação e compatibilidade, que não se mostram tão distintos no RICD. 

A abordagem do conteúdo normativo do exame de adequação na LRF, a seguir, tem 

como parâmetro os temas de mais relevância identificados nas consultas aos pareceres 

emitidos pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, bem como das 

notas técnicas elaboradas em razão das medidas provisórias enviadas ao Congresso Nacional. 

 

4.2 Renúncia de receita 

 
A LRF tratou de forma mais detalhada as renúncias de receita em seu art. 14. Dada a 

relevância de seus dispositivos, é oportuno transcrevê-los: 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de 
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estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de 
diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: 
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não 
afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 
diretrizes orçamentárias; 
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado 
no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de 
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 
contribuição. 
§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou 
modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de 
tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento 
diferenciado. 
§ 2º  Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que 
trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o 
benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no 
mencionado inciso. 
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica: 
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V 
do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º; 
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos 
custos de cobrança. 
(BRASIL, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, art. 14). 

 
Figueiredo, citando Ricardo Lobo Torres, ressalta que a LRF trata as renúncias de 

receita como despesas tributárias, razão pela qual são exigidos mecanismos de compensação 

para sua instituição. A equiparação entre renúncia de receita e gasto tributário é, portanto, 

amplamente difundida: 

A expressão renúncia de receitas, equivalente a gasto tributário (tax 
expenditure), entrou na linguagem orçamentária americana nas últimas 
décadas e adquiriu dimensão universal pelos trabalhos de Surrey. Gastos 
tributários ou renúncias de receitas são mecanismos financeiros empregados 
na vertente da receita pública (isenção fiscal, redução de base de cálculo ou 
de alíquota de imposto, depreciações para efeito de imposto de renda etc.) 
que produzem os mesmos resultados econômicos da despesa pública 
(subvenções, subsídios, restituições de impostos etc). 
(TORRES, 1998, p.165, apud FIGUEIREDO, 2001, P.100) 

 
O citado Art. 14, § 1º, da LRF estabelece que renúncia de receitas compreende: a) 

anistia; b) remissão; c) subsídio; d) crédito presumido; e) concessão de isenção em caráter não 

geral; f) alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo que implique redução 

discriminada de tributos ou contribuições; e, g) outros benefícios que correspondam a 

tratamento diferenciado.  



 38

As hipóteses correspondem, de forma geral, ao conceito de gasto tributário, pois 

tratam de exceções à estrutura tributária geral, e ficam assim definidas: 

O gasto tributário, então consiste na abdicação do Fisco de recolher o 
produto de tributos com o interesse de incentivar ou favorecer determinados 
setores, atividades, regiões ou agentes da economia. Também podemos 
considerar essa prática como “renúncia de receita”, na qual, repetimos, o 
Fisco desiste, total ou parcialmente, de aplicar o regime impositivo geral, 
atendendo a reclamos superiores da política econômica ou social. 
(NÓBREGA e FIGUEIREDO, 2002, p. 48) 

 
Depreende-se, pelo exposto, que as isenções de caráter geral, excetuadas pelo caput do 

Art. 14 da LRF, não são alcançadas pelo conceito de renúncia de receitas (gasto tributário), 

quanto ao exame de adequação previsto na LRF. A LDO para 2009, Lei nº 11.768, de 2008, 

corroborando o citado entendimento, dispõe nesse sentido, no capítulo VII, que trata de 

alterações na legislação tributária. O seu Art. 94 dispõe o seguinte:  

 
Art. 94. São considerados incentivos ou benefícios de natureza tributária, 
para os fins do art. 93 desta Lei, os gastos governamentais indiretos 
decorrentes do sistema tributário vigente que visem atender objetivos 
econômicos e sociais, explicitados na norma que desonera o tributo, 
constituindo-se exceção ao sistema tributário de referência e que alcancem, 
exclusivamente, determinado grupo de contribuintes, produzindo a redução 
da arrecadação potencial e, conseqüentemente, aumentando a 
disponibilidade econômica do contribuinte.”. 

 

4.2.1 Requisitos para instituição de benefícios tributários 

 
O caput do citado art. 14 da LRF determina que a instituição de renúncia de receitas 

deve ser acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-financeiro. A estimativa deve, 

pelo menos, compreender o período entre o início da vigência do dispositivo e os dois 

exercícios subsequentes.  

Não apenas a estimativa do impacto deve acompanhar a proposição, mas também o 

atendimento dos requisitos previstos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse particular, 

há que se registrar a dificuldade de aplicação dessa exigência, tendo em vista a natureza da 

LDO.  

Conforme determina a Constituição Federal, a LDO é uma lei de caráter periódico 

(anual), tendo, portanto, vigência bastante limitada no tempo. Já o processo legislativo não 

apresenta o dinamismo e celeridade compatíveis com tal característica. É comum que muitos 

projetos de lei tramitem anos no Congresso Nacional antes que venham a ser aprovados. 
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Nesse período, várias leis de diretrizes orçamentárias são aplicadas às proposições, com 

constantes alterações de texto entre um ano e outro. Com a falta de estabilidade jurídica 

quanto a tais exigências pela LDO, certamente que o exame de adequação fica prejudicado 

nesse particular. Contudo, é nítido que os pareceres de adequação proferidos pela CFT, 

sempre que pertinente, recorrem aos dispositivos da LDO vigente para embasar o referido 

exame de adequação. 

Nos incisos I e II do caput do art. 14 da Lei Fiscal, fica também estabelecido que a 

instituição de renúncia de receitas deve atender a um de dois requisitos:  

a) demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita no 

orçamento e, portanto, não afetará as metas de resultado fiscal; ou,   

b) apresentar medidas de compensação. 

O item “a” acima apresenta dificuldade de aplicação na análise pontual de adequação 

(projeto a projeto), pois pressupõe que a proposição já foi objeto de ponderação quando da 

elaboração da lei orçamentária. Assim, a satisfação desse critério é presumivelmente mais 

apropriada ao Poder Executivo, pois são pressupostas ações anteriores à apresentação da 

proposição, ou ao menos simultâneas, por parte do Poder Executivo. Com a prerrogativa de 

iniciativa vinculada a esse Poder, podem seus representantes elaborar a proposta orçamentária 

já em conformidade com os projetos de lei de renúncia de receitas que se pretende enviar ao 

Congresso Nacional. 

No caso da iniciativa parlamentar, ressaltamos que o procedimento é bem mais 

complexo. Antes da apresentação da proposta, ou pelo menos antes de sua apreciação na CFT, 

deve haver aprovação de emendas de redução de receita ao projeto de lei orçamentária, 

concomitante com emendas de ajuste nos demonstrativos de renúncia fiscal exigidos pela 

LDO, em conformidade com os benefícios fiscais previstos na proposição. Nessa hipótese, 

trata-se de ação individual do parlamentar na tentativa de incluir na proposta orçamentária 

previsão de renúncia de receita em patamar compatível com a proposição beneficiada.  

Nota-se, assim, que a iniciativa é de difícil realização, se tomada isoladamente por 

cada autor parlamentar. Além disso, dada a conhecida tramitação lenta das proposições, o 

procedimento deveria ser repetido em todas as propostas orçamentárias até que fosse ultimada 

a aprovação da proposição pelo Congresso Nacional. A situação demonstra a enorme 

dificuldade de sustentação de projetos de renúncia de receitas por parlamentares mediante tal 



 40

procedimento. Entretanto, caso a renúncia já estiver computada nas estimativas das receitas 

fiscais, conforme demonstrativo específico, a proposição será considerada adequada. 

Outra forma de adequar a renúncia de receita é mediante a apresentação de medidas de 

compensação, a fim de manter a neutralidade fiscal do benefício. Com tais medidas 

compensatórias, estar-se-ia garantindo o equilíbrio fiscal preconizado pela responsabilidade 

na gestão fiscal. As medidas compensatórias devem abranger o período compreendido entre o 

início do benefício e os dois exercícios subsequentes e sua vigência deve coincidir com o 

início da vigência do benefício fiscal. 

Além disso, as compensações permitidas consistem tão somente em aumento 

permanente de receita, conforme art. 14 da LRF antes citado. Esse aumento de receita deve 

decorrer de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de 

tributo ou contribuição. Dessa forma, fica estabelecido que renúncia de receitas somente 

podem ser compensadas com aumento de receita, não sendo possível a adoção de redução de 

despesas permanentes. 

  No § 3º desse artigo são feitas duas exceções à regra da compensação:  

a) a alteração de alíquotas dos seguintes impostos: de importação - II; de exportação - 

IE; de produtos industrializados - IPI; e sobre operações financeiras  - IOF; e  

b) cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 

cobrança. 

Quanto ao item “a”, nota-se que tais tributos representam o fenômeno da 

extrafiscalidade, assim caracterizada por José Souto Maior Borges: 

A moderna teoria da extrafiscalidade, entretanto, põe em relevo a produção 
dos efeitos extrafiscais da atividade financeira, isto é, efeitos decorrentes da 
intervenção do Estado, pelas finanças públicas, na vida econômica e sócia, 
além da simples obtenção de recursos para a execução dos serviços 
administrativos e manutenção das funções governamentais.  
(BORGES apud FIGUEIREDO, 2001, P.106) 

 
Dessa forma, tais impostos, não obstante representarem importante item na geração de 

receitas fiscais da União, têm natureza preponderante de instrumentos de política econômica, 

característica que decorre do próprio texto constitucional  

Quanto ao item “b” referido, nota-se que a medida representa tão somente economia 

de recursos ao Fisco, pois a cobrança de valores muito pequenos pode exigir despesas que 

extrapolam as receitas decorrentes. 
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4.3 Geração de despesa 

 

Os arts. 15 a 17 da Lei Fiscal tratam da imposição de condições para a criação de 

despesas públicas. Segundo Flávio Cruz (cood., 2000, p. 60), o principal objetivo desses 

dispositivos é “... impedir que empenhos, licitações, autorização de fornecimento de bens e 

serviços, ordem de serviço para início da execução de obras e também a desapropriação, 

constitucionalmente amparada, de imóveis urbanos proliferem e comprometam o equilíbrio 

orçamentário.”  

De acordo com o disposto no art. 15 da LRF, se a geração de despesas ou assunção de 

obrigações não atenderem suas exigências, tais despesas serão consideradas não autorizadas, 

irregulares e lesivas ao patrimônio público.  

O art. 16 trata da criação de despesas para execução do programa governamental. 

Dada sua relevância, é proveitoso citá-lo: 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que 
acarrete aumento da despesa será acompanhado de: 
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 
entrar em vigor e nos dois subseqüentes; 
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 
com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 
§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação 
específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de 
forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a 
realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os 
limites estabelecidos para o exercício; 
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a 
despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas 
previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. 
§ 2º A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das 
premissas e metodologia de cálculo utilizadas. 
§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, 
nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 
§ 4º As normas do caput constituem condição prévia para: 
I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de 
obras; 
II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da 
Constituição. ”    (BRASIL, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, art. 16) 
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4.3.1 Criação, expansão e aperfeiçoamento de ação governamental 

 

O caput do citado art. 16 da LRF faz referência à criação, expansão e aperfeiçoamento 

da ação governamental. Essa ação, segundo Osvaldo Maldonado Sanches, pode ser entendida 

como empreendimento público, que por seu turno é descrito pelo autor como: 

Termo genérico utilizado com bastante freqüência para designar as várias 
maneiras pelas quais um governo ou instituição (órgão, entidade da 
administração direta ou indireta, empresa, associação, etc.) atua sobre a 
realidade, com o propósito de consolidá-la, modificá-la ou de gerar 
condições favoráveis para a obtenção de determinados resultados. Esse 
termo costuma ser empregado para designar, indistintamente, um programa, 
sistema, projeto, subprojeto, obra, serviço, evento de interesse de certos 
segmentos, ação peculiar a determinada atividade, um conjunto desses ou a 
combinação de várias dessas formas de intervenção. 
(SANCHES, 2004, p. 15 e 134) 

A forma pela qual a Administração procura intervir na realidade usualmente ocorre 

pela via dos instrumentos de planejamento e orçamento – PPA, LDO e LOA. O termo criação 

pode ser entendido como nova ação não prevista no sistema de planejamento-orçamento 

referido. Contudo, a despesa decorrente há que estar abrangida por crédito genérico, não 

específico. A expansão e aperfeiçoamento fazem referência clara ao conceito de projeto 

orçamentário definido na Portaria nº 42, de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão, e também sucessivamente nas LDOs anuais 12.  Já na referida portaria, o conceito de 

projeto foi estabelecido como: “um instrumento de programação para alcançar o objetivo de 

um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta 

um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo.”  

 

4.3.2 Requisitos: estimativa e declaração de adequação 

 

O art. 16, inc. I, da LRF, estabelece que para a criação, expansão ou aperfeiçoamento 

da ação governamental é necessária a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes.  

                     
12 As LDOs apresentam capítulo específico com dispositivos sobre a “Estrutura e Organização dos Orçamentos”. 
Na LDO para 2009, por exemplo, em seu art. 5º, inc. III, consta a definição de projeto: . “... instrumento de 
programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no 
tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo” 
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Nota-se que a estimativa abrange não somente os impactos orçamentários, mas 

também aqueles de natureza financeira, ainda que não gerem impactos imediatos no 

orçamento público. A conclusão é decorrência do próprio objetivo da LRF, qual seja: o 

equilíbrio das finanças públicas. A exigência de estimativa de impacto fiscal, aliás, é 

imperativo lógico da obtenção do equilíbrio, pois sem a quantificação dos desdobramentos na 

despesa pública poderia não ser possível atingir uma meta fiscal pré-estabelecida. O cálculo, 

ainda segundo a LRF, deve ser feito observando-se o exercício vigente e os dois seguintes. 

No § 2º do art. 16 da Lei Fiscal exige-se que a estimativa deve vir acompanhada pelas 

premissas e metodologia de cálculo utilizadas. Nesse ponto, portanto, não basta indicação dos 

resultados fiscais das medidas, é preciso que os cálculos sejam bem substanciais, a fim de que 

possam retratar com fidelidade o custo das opções de políticas públicas que devem ser 

tomadas. 

No § 3º do art. 16, a LRF dispensa de aplicação do exame de adequação às despesas 

consideradas irrelevantes. Transferiu para a Lei de Diretrizes Orçamentárias a 

responsabilidade de definição de tais valores. Assim, preocupa-se a Lei Fiscal com o princípio 

contábil da materialidade. Segundo Figueiredo (2001, p.112), esse princípio estipula que deve 

ser dado tratamento diferenciado a despesas de pequena monta. A LDO para 2009 (Lei nº 

11.768, de 14 de agosto de 2008), em seu art. 118 estabelece, para fins de cumprimento do art. 

16, § 3º da LRF, que são consideradas irrelevantes as despesas cujos valores não ultrapassem 

o estipulado no art. 24, inc. I e II, da Lei de Licitações – Lei nº 8.666, de 12 de julho de 1993. 

Atualmente esses valores representam quinze mil reais para obras e serviços de engenharia e 

oito mil reais para outros serviços e compras. 

Para efeito de controle e responsabilização, a LRF exige no inc. II do citado art. 16 

declaração do ordenador de despesa sobre a adequação e compatibilidade orçamentária e 

financeira do ato. A medida é apresentada como requisito para a edição dos atos elencados no 

§ 4º: empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras e 

desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição. 
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4.3.3 Compatibilidade e adequação financeira e orçamentária 

 

De acordo com o referido artigo (§ 1º), o termo adequação deve ser empregado à 

análise da proposição em relação à lei orçamentária anual, quando abrangida ou não por 

crédito genérico. 

Já o termo compatibilidade deve ser usado para análise da proposição em relação aos 

dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual. Deve-se atentar para a 

relação entre os dispositivos da proposição e sua conformidade com as diretrizes, objetivos, 

prioridades e metas, e também às demais disposições da LDO. 

Cabe ressaltar que a distinção observada representa divergência em relação ao uso dos 

termos adequação e compatibilidade no Regimento Interno da Câmara dos Deputados 

(RICD). Nessa norma, os termos referidos são usados sem a devida distinção que a LRF 

estabeleceu, portanto, sem o devido apuro técnico. Dada a força normativa da LRF ao 

disciplinar normas gerais de finanças públicas, a divergência apontada dever ser resolvida 

pela adoção, nos pareceres de adequação, da terminologia prevista nessa lei fiscal. 

 

4.4 Despesas obrigatórias de caráter continuado (DOCC) 

 

A LRF inovou no ordenamento jurídico brasileiro ao tratar de despesas obrigatórias e 

o mecanismo de compensação13. As despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme 

definição do caput do art. 17 dessa Lei Fiscal, são aquelas derivadas de lei, medida provisória 

ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por 

um período superior a dois exercícios. O § 7º desse artigo esclarece que também é 

considerado aumento de despesa obrigatória a prorrogação daquela criada por prazo 

determinado. 

A criação dessa modalidade de despesas, segundo os §§ 1º e 2º desse artigo, deve 

atender aos seguintes requisitos: a) apresentar o impacto orçamentário-financeiro de seus 

dispositivos; b) demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio; e c) demonstrar que a 

despesa criada ou aumentada não afetará a obtenção da meta de resultado fiscal estabelecida 

                     
13 Segundo Oliveira (2004, p.20), as normas sobre geração de despesas obrigatórias e renúncia de receita são 
inspiradas no sistema PAYGO instituído nos Estados Unidos em 1990 pelo Budget Enforcement Act – BEA e 
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em anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo o § 4º desse mesmo artigo, os 

demonstrativos exigidos devem vir acompanhados da metodologia de cálculo e das premissas 

utilizadas.  

Assim, tem-se que a LRF exige demonstrativos mais detalhados, decorrentes da 

utilização de critérios técnicos. A exigência afasta a possibilidade de um mero cumprimento 

formal dessa demanda, visto que a simples citação do impacto orçamentário ou a mera 

afirmação de neutralidade fiscal não atendem o dispositivo legal. É preciso que o autor da 

proposição apresente dados confiáveis e plausíveis para que o Congresso tenha condições 

realistas de avaliar a aplicabilidade da medida em discussão. O mero cumprimento formal 

dessas demandas resultaria na ineficácia da LRF para a obtenção de seu objetivo maior – o 

equilíbrio fiscal. 

Ainda segundo o § 2º, os efeitos financeiros da criação de despesas obrigatórias de 

caráter continuado (DOCCs) – deverão ser compensados nos períodos seguintes pelo aumento 

permanente de receita e pela redução permanente de despesa. Tais medidas devem constar dos 

mesmos instrumentos que criam ou aumentam tais despesas (Art. 17, §5º, parte final). Dessa 

forma, a LRF reafirma, nesse caso particular, o critério do controle pontual do equilíbrio 

fiscal, pois não admite que as medidas compensatórias constem de ato diverso, ensejando 

inclusive sua postergação, ou então que façam parte de controle geral do balanceamento das 

contas públicas. 

Já o aumento permanente de receita (Art. 17, § 3º) é aquele proveniente da elevação de 

alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. A 

redução permanente de despesa, por seu turno, é a redução decorrente da diminuição das 

despesas obrigatórias de caráter continuado. Ademais, estabelece esse artigo (§5º) que o 

aumento de despesas somente terá validade quando implementadas as medidas de 

compensação. 

A LRF em seu art. 17, § 6º, fixa duas exceções à exigência de medidas de 

compensação: a) serviço da dívida; e b) reajuste geral de remuneração de pessoal de que trata 

o inciso X do art. 37 da Constituição14. 

                                                                
constituem-se na inovação mais substancial da LRF, sem paralelo na experiência legislativa e orçamentária 
brasileira.  
14  “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
(....) 
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4.5 Despesas com pessoal 

 

Outro tema enfrentado pela  Lei de Responsabilidade Fiscal é o controle das despesas 

com pessoal, disposto entre os artigos 18 a 24. Os dispositivos decorrem do controle desse 

tipo de despesa fixado diretamente do texto constitucional, especificamente do art. 169, que 

assim dispõe: 

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites 
estabelecidos em lei complementar. 
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a 
criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, 
bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos 
órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:  
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às 
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;  
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, 
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 
(BRASIL. Constituição Federal de 1988, art. 169) 

 

A redação do caput trata do controle geral da despesa com pessoal, delegando à lei 

complementar a fixação do limites aplicáveis. A LRF, cumprindo tal finalidade, estipula 

especialmente nos artigo 18 a 20 conceitos e limites para as despesas com pessoal. Essa 

disposição, contudo, não se aplica diretamente ao controle desse tipo de despesa no âmbito do 

exame de adequação, porque na adequação e compatibilidade  aplica-se o  procedimento de 

controle e pontual, projeto a projeto.  

No controle pontual, observa-se que o art. 21 da LRF estipula que o ato que promova 

aumento de despesa com pessoal será nulo de pleno direito se não atender às seguintes 

exigências:  

a) o disposto nos arts. 16 e 17 da LRF;  

b) o estabelecido no inc. XIII do art. 37 da Constituição Federal;  

c) o fixado no §1º, art. 169, da Constituição Federal;  

d) a vedação de aumento da despesa expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final 

do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20;  

                                                                
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados 
ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, 
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e) o atendimento dos limites aplicáveis às despesas com pessoal inativo;  

f) o atendimento do limite prudencial. 

Diante dessas disposições legais, podem-se estabelecer os requisitos para o exame de 

adequação das despesas com pessoal: 

a) Estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que a medida entra em 

vigor e nos dois subsequentes, acompanhada das premissas e metodologia de cálculo 

(LRF, art. 16, inc. I e § 2º; art. 17, §4º - medidas de compensação); 

b) Declaração do ordenador de despesa sobre a adequação e compatibilidade, quando 

aplicável (LRF, art. 16, inc. II); 

c) Adequação da despesa à lei orçamentária anual (LRF, art. 16, § 1º, inc. I e CF, art. 

169, § 1º, inc. I); 

d) Compatibilidade da despesa à LDO e ao PPA (LRF, art. 16, § 1º, inc. II); 

e) Demonstração da origem dos recursos para custeio da despesa (LRF, art. 17, §1º) 

f) Demonstração de não afetação das metas de resultados fiscais previstas em anexo 

próprio da LDO (LRF, art. 17, §2º); 

g) Apresentação de medidas de compensação, admitida somente o aumento permanente 

de receita e redução permanente de despesa (LRF, art. 17, §2º); 

h) Vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o 

efeito de remuneração de pessoal do serviço público (CF, art. 37, inc. XIII); 

i) Atendimento dos limites gerais de despesa com pessoal (CF, art. 169, caput); 

j) Existência de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as 

empresas públicas e as sociedades de economia mista (CF, art. 169, § 1º, inc. II); 

k) vedação de aumento da despesa expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final 

do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20 da Lei Fiscal 

(LRF, art.21, parágrafo único); 

l) vedações específicas relativas ao alcance do limite de 95% das despesas totais com 

pessoal, chamado de limite prudencial (LRF, art. 22, parágrafo único). 

 

                                                                
sempre na mesma data e sem distinção de índices;”  
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4.6 Projetos de caráter autorizativo 

 

Em análise dos pareceres emitidos pela CFT a projetos de lei, constata-se que muitos 

assumem o caráter autorizativo, compreendendo o seguinte comando: “Fica o Poder 

Executivo autorizado a ...”.  Dada a representatividade numérica de tais proposições e a 

atenção a elas dada pela CFT, faz-se necessário melhor avaliar suas características. Embora 

não representem tipo previsto na LRF, a CFT têm exigido para tais projetos os requisitos 

dessa lei fiscal. 

Santa Helena, ao abordar o tema em estudo técnico, assevera que: 

O elemento autorizativo ou imperativo da norma diz respeito a seu grau de 
exigibilidade de comportamento do destinatário da norma. A norma jurídica 
imperativa é aquela cujo conteúdo não pode ser prescindido pelos sujeitos a 
ela submetidos, de forma que sua regulação normativa tem completa 
validade independente da vontade do indivíduo a ela sujeito. 
( ....) 
Nos projetos autorizativos strictu sensu endereçados ao Poder Executivo, 
objeto deste estudo, tem-se a mesma acepção do verbo autorizar, só que 
dirigida ao titular, no caso o Poder Público, em sua maioria representado 
pelo Poder Executivo, facultado a ele o exercício do poder delegado. 
Autorizar alguém a praticar algo significa delegar-se a atribuição do 
exercício de algo, seja porque seria executado pelo autorizante, seja porque a 
ele foi atribuída a competência para escolha de quem deva realizar.    
(HELENA – B, 2008, p. 3) 

 
Sustenta o autor no referido estudo que o comando autorizativo não suprime do texto 

legislativo sua exigibilidade social, pois caso contrário estar-se-ia desconsiderando o próprio 

fim da norma legal, que se traduz na realização dos anseios sociais em termos de 

normatização das relações humanas. Afirma, ainda, que “O mero caráter autorizativo da 

norma não lhe retira sua eficácia social, apenas pode postergá-la sem reduzir sua 

exigibilidade, criando-se expectativas dentre os interessados em sua prestação pelo Estado.” 

(HELENA – B, 2008, p. 3) 

Note-se que tais projetos têm por característica a tentativa dos autores de avançar 

sobre competência de iniciativa que não lhes é devida, conforme os critérios impostos pela 

Constituição Federal. Caso assim não fosse, os projetos poderiam simplesmente determinar, 

instituir, criar etc, ao invés de autorizar. 

A característica citada enseja, no âmbito do processo legislativo na Câmara dos 

Deputados, a análise dessa modalidade de proposição pela Comissão de Constituição e Justiça 
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e de Cidadania – CCJC, em razão de suas competências regimentais15. Editou essa Comissão 

a Súmula de Jurisprudência nº 01, que trata dos projetos autorizativos. Nesse documento a 

Comissão define o projeto autorizativo como sendo: “Projeto de lei, de autoria de Deputado 

ou Senador, que autoriza o Poder Executivo a tomar determinada providência, que é de sua 

competência exclusiva, é inconstitucional.”. 

Essa  súmula tem por fundamento o art. 61, § 1º, da Constituição Federal, que trata das 

leis de iniciativa privativa do Presidente da República. Os projetos autorizativos, tratando, 

portanto, de leis de iniciativa de outro Poder, estão limitados à regra estipulada pelo art. 63 da 

Carta Maior, que estabelece: 

Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista: 
I – nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, 
ressalvado o disposto no art. 166. §§ 3º e 4º 16; 
II – nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara 
dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério 
Público. (BRASIL. Constituição Federal de 1988, art. 63) 

 
Diante de tais considerações, a CFT, elaborou a súmula nº 01, de 2008, que, em 

instância de exame de adequação e compatibilidade orçamentária e financeira, exige das 

proposições, ainda que de caráter autorizativo,  conformidade com os dispositivos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, em especial os requisitos de estimativa do impacto orçamentário e 

financeiro e apresentação das medidas de compensação.  

Ademais, consta das leis de diretrizes orçamentárias dos últimos anos dispositivo que 

submete tais projetos autorizativos a exigências da LRF. Por exemplo, a LDO para 2009, Lei 

nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, estabelece em seu art. 120 que “os projetos de lei e 

medidas provisórias que importem ou autorizem diminuição da receita ou aumento de despesa 

da União no exercício de 2009 deverão estar acompanhados de estimativas desses efeitos, 

para cada um dos exercícios compreendidos no período de 2009 a 2011, detalhando a 

memória de cálculo respectiva e correspondente compensação” . 

                     
15 O RICD, em seu art. 32 , inc. IV estabelece as competências da CCJC, dentre as quais se destaca a análise de: 
“a) aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de projetos, emendas ou 
substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas Comissões; ...” 
16 Os §§ 3º e 4º do art. 166 tratam da possibilidade de aprovação de emendas à lei orçamentária anual, desde que 
indicadas fontes de custeio autorizadas, e à lei de diretrizes orçamentárias, quando compatíveis com o plano 
plurianual. 
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5. Análise de dados 

 
 
5.1 Critérios e metodologia de análise 

 
Nos capítulos anteriores, foram vistos o conceito, as hipóteses de aplicação e a 

abrangência do exame de adequação financeira aplicado ao processo legislativo, segundo as 

várias gradações normativas. Neste capítulo serão analisados os dados colhidos no estudo da 

aplicação concreta desse exame em propostas legislativas em tramitação na Câmara dos 

Deputados.  O objetivo é identificar os principais obstáculos enfrentados pelos autores para o 

atendimento dos requisitos exigidos no exame de adequação e compatibilidade financeira e 

orçamentária previsto pela legislação vigente, bem assim a adequada aplicação de seus 

critérios. 

A análise efetuada concentrou-se nas proposições apreciadas pela CFT, nos pareceres 

das Comissões Especiais e nas medidas provisórias enviadas pelo Poder Executivo ao 

Congresso Nacional. 

No âmbito da CFT, não obstante o RICD estabelecer claramente que “todas a 

proposições” submetem-se ao exame de adequação, nossa análise restringiu-se somente aos 

projetos de lei e aos projetos de lei complementar, pelos motivos já delineados no capítulo I 

(entre eles, o de que nem todas as proposições são passíveis do exame).  

A análise dos dados coletados para a presente pesquisa ocorreu de diversas maneiras: 

a) Para as proposições que foram distribuídas a comissões especiais deu-se ênfase à 

temática das proposições em confronto com o resultado do exame pela comissão; 

b) Para o estudo das proposições que tramitaram pela CFT e para as medidas provisórias, 

jogou-se luz, em um primeiro momento, sobre a autoria da proposição e o parecer 

dado. Depois, confrontou-se a temática com o resultado do parecer da comissão 

pertinente. 

A classificação por tipo de autor pretendeu distinguir três tipos distintos: 

parlamentares e órgãos do Poder Legislativo; Poder Executivo; e outros órgãos (Poder 

Judiciário – Tribunais Superiores -, Ministério Público, Tribunal de Contas da União).  

A divisão por abordagem temática, por seu turno, foi estipulada em categorias 

previamente definidas, que se mostraram úteis à análise de adequação e compatibilidade 
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orçamentária e financeira, tendo por base principalmente a LRF, tendo em vista a 

preponderância de seus dispositivos. Dessa forma os projetos de lei e as medidas provisórias 

foram segregados nos seguintes grupos: 

a) projetos de caráter autorizativo, que “autorizam o Poder Executivo a fazer determinada 

ação” (não se aplica a medidas provisórias); 

b) projetos que prevêem a criação de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado – 

DOCC, conforme conceito da LRF; 

c) projetos que tratam de despesas com pessoal, que criam, alteram ou transformam 

carreiras ou cargos com impacto financeiro;  

d) projetos de renúncia de receita, que tratam de isenções fiscais (objeto da LRF) e 

benefícios financeiros (objeto da LDO);  

e) projetos que criam despesa não continuada; e 

f) projetos que tratam de “disposições diversas”, quando não se enquadrem em nenhuma 

das categorias  anteriores; 

Diversas bases de dados foram utilizadas para a pesquisa. Para a análise das votações 

da CFT teve-se por fonte os relatórios anuais da Comissão para identificação das proposições 

apreciadas. Ademais, foi necessário consultar os pareceres emitidos pela Comissão a fim de 

identificar a decisão tomada, o assunto tratado e a autoria. Já no caso das medidas provisórias 

a fonte são os dados fornecidos pela Assessoria Técnica da Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados. Para consulta às notas técnicas elaboradas pelas Consultorias Orçamentárias da 

Câmara dos Deputados e do Senado, a fonte foi o sítio da Câmara dos Deputados - Orçamento 

Brasil, cujos dados têm por origem justamente esses órgãos técnicos de assessoramento 

institucional. 

A abrangência da análise compreendeu os anos de 2007 e 2008, por se tratar de dados 

dos exercícios completos mais recentes disponíveis. Dessa forma, a análise busca espelhar o 

padrão de comportamento recente dos parlamentares em relação ao exame de adequação e 

compatibilidade financeira e orçamentária. 
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5.2 Análise das votações de projetos de lei ordinários e projetos de lei complementar na CFT 

 
Tendo em vista os critérios e métodos antes referidos, foi feito o levantamento das 

votações da CFT nos anos de 2007 e 2008. Na Tabela 02 a seguir acham-se dispostos os 

dados relativos às votações dessa Comissão Temática nos referidos anos, segregada por tipo 

de assunto da proposição e parecer de adequação proferido. 

Tabela 2 - Proposições apreciadas pela CFT em 2007 e 2008 
Projetos de Lei e Projetos de Lei Complementar 

Por Assunto e Parecer 
  

Adequado/  
Compatível 

Inadequado/ 
 Incompatível 

Não Implicação Total  
Assunto Proposição 

Quant. %  Quant. %  Quant. %  Quant. %  

Autorizativo 4 5,1% 17 14,7% 4 4,1% 25 8,5% 

Cria desp. não continuada - - 1 0,9% - - 1 0,3% 

Disposições diversas 23 29,1% 16 13,8% 86 87,8% 125 42,7% 

DOCC 9 11,4% 31 26,7% 2 2,0% 42 14,3% 

Pessoal 39 49,4% 2 1,7% 2 2,0% 43 14,7% 
Renúncia de receita 4 5,1% 49 42,2% 4 4,1% 57 19,5% 

Total  79 100% 116 100% 98 100% 293 100% 

Fonte: Relatório de Atividades Anual da CFT e Pareceres às proposições – sítio Câmara dos Deputados 

 
 

Inicialmente cabe destacar que seria de se esperar que as proposições classificadas 

como “disposições diversas” recebessem parecer pela não implicação. Pela tabela, percebe-se 

que tais proposições representam a maioria das proposições analisadas pela CFT – 42,7% 

(125 de 293). Contudo, apenas 68,8% desse montante (86 de 125) teve parecer pela não 

implicação, sendo 18,4% (23 de 125) pela adequação e 12,8% (16 de 125) pela inadequação. 

Essa observação decorre da metodologia utilizada para execução deste trabalho. 

Conforme salientado na apresentação dos critérios adotados, a classificação adotada neste 

estudo decorre da observação das principais categorias de análise relativas à adequação 

financeira e orçamentária utilizadas pela própria CFT. Assim, há assuntos não cobertos por 

tais categorias, como, por exemplo, a compatibilidade de dispositivos com a LDO e demais 
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normas de finanças públicas17. Também há restrições decorrentes da aplicação de dispositivos 

da legislação interna da Câmara dos Deputados, como, por exemplo, a criação de fundos.  

Dito isso, vê-se na tabela 2 anterior que das 293 proposições apreciadas em 2007 e 

2008 (somente Projetos de lei e Projetos de lei complementar) houve maior incidência de 

pareceres pela inadequação, 39,5% (116 de 293), sendo 33,4% pela não implicação (98 de 

293) e 27% pela adequação (79 de 293).  

A grande incidência de proposições consideradas como “não implicação” pela CFT 

nos fornece evidência quanto à atuação da Presidência da Câmara dos Deputados na triagem 

prévia e distribuição dos projetos à Comissão. Como antes analisado, a distribuição das 

proposições às comissões é feita pela Presidência da Câmara dos Deputados. A distribuição 

para o exame de adequação deve ocorrer somente quando esse órgão identificar evidências de 

que proposição gera algum impacto  fiscal. Assim, há que se admitir que também a 

Presidência realiza uma análise sumária para fins de distribuição. Caso feito de forma 

inadequada, tal pré-julgamento poderia resultar na subtração de projetos à CFT, ainda que 

possível a interposição de recurso para alterar o despacho de distribuição. 

Verifica-se, portanto, que em aproximadamente um terço (33,4%) dos casos 

analisados, a proposição analisada não apresenta impacto fiscal, segundo análise da própria 

CFT. Esse dado nos permite considerar que a Presidência, no âmbito de suas competências de 

triagem e distribuição, tem agido de forma cautelosa, por enviar muitas proposições sem 

impacto fiscal para apreciação da CFT. Caso agisse de forma diversa, seria de se esperar um 

percentual bem menor de projetos com parecer pela não implicação, até mesmo próximo de 

zero. 

Se desconsiderarmos tais proposições com parecer pela não implicação, portanto 

somente focando projetos com impacto fiscal ou com implicações nas finanças públicas, no 

subtotal de 195 projetos, vemos que a CFT julga na maioria das vezes pela inadequação – 

59,4% (116 de 195). Ou seja, mais da metade das proposições que apresentam impacto fiscal 

ou implicações nas finanças públicas, no período analisado, são “terminadas” na CFT 

mediante o parecer pela inadequação e incompatibilidade orçamentária e financeira. 

                     
17 Cita-se como exemplo o Projeto de Lei Complementar nº 364, de 2006, que “Dá nova redação aos art. 7º e 42 
da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, garantindo aos Poderes Legislativo e Judiciário maior autonomia na 
gestão dos respectivos orçamentos”. Essa proposição pretendia conceder a esses Poderes a  possibilidade de 
efetuarem alterações em seus orçamentos por ato próprio, sem remessa de solicitação ao Poder Executivo. Esse 
dispositivo foi considerado inadequado pelo relator, e acatado pela Comissão, pois se considerou o conflito do 



 54

A forte incidência de pareceres pela inadequação, seja no cômputo geral (39,5%), seja 

no âmbito apenas das proposições com repercussão fiscal (59,4%), revela que a CFT tem 

aplicado com rigor o exame de adequação financeira e orçamentária, não deixando de cumprir 

adequadamente suas funções regimentais e legais. Se nos é possível concluir isso, cabe 

indagar se realmente há razões concretas para a rejeição desses projetos ou o parecer pela 

inadequação está sendo usado como instrumento meramente político. Embora essa resposta 

possa requerer um estudo mais aprofundado da composição política da CFT, o que não é 

objeto deste trabalho, ao menos se pode avaliar a qualidade técnica dos projetos apresentados 

na Comissão. Ao analisar o teor das proposições, evidencia-se em grande parte a ausência dos 

elementos requeridos, em especial pela LRF, quais sejam: a estimativa de impacto 

orçamentário-financeira e as medidas de compensação. 

Tendo em vista a predominância de pareceres pela inadequação, podemos levantar 

quais tipos de projetos apresentam maiores problemas quando do exame de adequação. Das 

proposições inadequadas, nota-se maior ocorrência daquelas que tratam de renúncias de 

receitas, 42,2% (49 de 116), seguidas pelas DOCCs – 26,7% (31 de 116). Tal resultado não 

gera surpresa, pois tais itens de “gasto” foram o foco do controle de geração de despesas 

(considerando as renúncias como gastos tributários) e equilíbrio fiscal da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Também fica evidenciada a dificuldade de atendimento dos 

pressupostos de admissibilidade pelos autores das proposições, a fim de que elas possam ter 

seu mérito analisado, mantendo a neutralidade fiscal exigida pela LRF. Novamente confirma-

se a falha na elaboração das proposições, já que as exigências para esses dois tipos de 

despesas são justamente as mais rigorosas. 

Nota-se, ademais, que os projetos que tratam de despesas com pessoal recebem em 

geral parecer pela adequação 90,6% (39 de 43). Apenas em dois casos houve parecer pela 

inadequação e também em 2 casos pela não implicação, o que representa apenas 4,7% dos 

projetos (2 de 43) para ambas as situações. Os dois projetos identificados com parecer de 

inadequação de despesas com pessoal (PLs 6.410/2002 e 5.219/2001) são de autoria de 

deputado a fim de alterar remuneração e efetivo de carreiras do Poder Executivo do Distrito 

Federal. Constata-se que as referidas proposições não trazem os elementos para sua 

adequação e, além disso, apresentam vício de iniciativa, já que a Constituição reserva tal 

matéria à iniciativa exclusiva ao Presidente da República. Nota-se novamente que a 

                                                                
dispositivo com as regras de finanças públicas vigentes, em especial a prerrogativa de iniciativa de créditos 
orçamentários pelo Poder Executivo prevista na Constituição Federal. 
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proposição de parlamentar, em que pese o vício de iniciativa, não foi capaz de superar as 

exigências do art. 169 da Constituição e também do art. 17 da LRF, que trata de despesas 

obrigatórias de caráter continuado. 

É importante frisar que os projetos de despesa com pessoal representam forte impacto 

nas contas públicas da União e têm apresentado evolução crescente nos últimos anos, como 

bem observado na Nota Técnica Conjunta  nº 05 - 2009, de autoria das Consultorias de 

Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com crescimento acumulado de 

224%% entre os anos de 2000 e 2009, como demonstrado na tabela a seguir18. 

 

Tabela 3 – Evolução das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da União 
 

2000-2009 
R$ milhões 

Ano 
Dotação  
Inicial 

(A) 

Autorizado 
(B = A + créditos) 

Liquidado 
(C) 

% Execução 
(D = C/B) 

RCL 4 

(E) 

% da 
RCL 
(F = 
C/E) 

2000  52.086,8 58.977,4 58.240,6 98,8 145.950,0 39,9 

2001  59.483,7 65.949,8 65.449,4 99,2 167.739,0 39,0 

2002  68.497,8 75.322,1 75.029,0 99,6 188.560,0 39,8 

2003  77.046,2 79.301,1 78.974,7 99,6 198.835,0 39,7 

2004  84.120,0 90.296,8 89.431,6 99,0 257.553,1 34,7 

2005  98.109,6 101.679,3 94.022,2 92,511 278.930,0 33,7 

2006 112.655,3 115.555,1 115.011,9 99,5 313.292,5 36,7 

2007 128.065,6 128.828,2 126.877,8 98,5 392.478,8 32,4 

2008 137.612,6 146.246,7 144.483,7 98,8 430.032,4 33,6 

2009  168.797,9 168.979,9 105.927,42 62,7 452.719,0 37,33 
Fonte: Siafi/Prodasen/STN. 
1. O baixo nível de execução em 2005 se deve ao fato de que a contribuição patronal não foi executada  
(despesa financeira) 
2. Execução até 04.09.2009 
3. Dotação prevista no LOA 2009. 
4. RCL – receita corrente líquida 
 

 

Apesar do montante elevado de despesas aprovadas, em parte com projetos que 

tramitaram na CFT, nota-se que esses projetos receberam pareceres favoráveis. Observa-se, 

assim, um aparente paradoxo, pois as proposições que promovem renúncia de despesa, bem 

como as que tratam de DOCCs e as que trazem despesas com pessoal, segundo explanado no 

                     
18  A tabela de evolução das despesas com pessoal também inclui as despesas com encargos sociais dos 
servidores e foi extraída da referida Nota Técnica Conjunta nº 05-2009. Essa Nota foi elaborada para fornecer 
subsídios para a apreciação da proposta orçamentária para o ano de 2010, ainda em fase de tramitação na 
Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. 
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capítulo anterior, são as que sofrem exame de adequação orçamentária mais rigoroso, por 

força da LRF. No entanto, elas figuram, na tabela 02, como as que raramente são alvo de 

parecer contrário quanto à sua adequação, apesar de apresentarem forte impacto fiscal (tabela 

3), em contraposição à grande quantidade de pareceres de inadequação conferidos às DOCCs 

e às renúncias de receitas. 

Algumas explicações, de cunho normativo e de cunho político, nos ajudam a entender 

esse fenômeno. Primeiramente, sob a ótica normativa, é necessário salientar que o maior 

impacto das despesas de pessoal decorre do Poder Executivo, já que esse Poder agrega a 

maior parte dos funcionários públicos federais. Como a iniciativa desses projetos de lei de 

pessoal – do Poder Executivo – e também da própria Lei Orçamentária Anual cabe ao Chefe 

desse Poder, é factível assumir que os impactos decorrentes já se acham incorporados à 

programação de pessoal, sem necessidade de explicitação em programação própria no 

orçamento. Estaria atendida, também, a compatibilização desses gastos com a meta de 

resultado fiscal, sem necessidade de apresentação de medidas de compensação, dando 

cumprimento à exigência de “prévia dotação orçamentária” prevista no art. 169 da 

Constituição Federal. Nessa hipótese, basta ao Executivo a inclusão das previsões de aumento 

e ampliação de cargos de sua competência no anexo da Lei Orçamentária Anual.  

Além da inclusão em anexo da LOA, a LDO nos últimos anos tem exigido a inclusão 

de programação específica com previsão dos gastos necessários à implementação das 

alterações propostas pelos projetos de lei. Verifica-se, a título de exemplo, que na Proposta 

Orçamentária para 2007 constou a ação “0707 – Reestruturação de Cargos, Carreiras e 

Revisão de Remunerações – Nacional”, na programação do Ministério do Planejamento, com 

valor de R$ 1 bilhão. Também os órgãos de outros poderes incluíram programações de mesma 

finalidade, como as ações “0C04 – Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de 

Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União – Nacional” e 

“0C05 - Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder 

Judiciário e do Ministério Público da União – Aposentadorias, Reformas e Pensões – 

Nacional”. Também nesse caso, a providência exigida pela legislação é bem mais facilitada ao 

Poder Executivo.  

Assim, as duas medidas referidas - inclusão da despesa em anexo próprio da LOA e 

também previsão de programação própria com os valores dos gastos adicionais – parecem 

mais facilitadas para o Poder Executivo, dada sua prerrogativa de iniciativa e consolidação 

dessas leis financeiras para envio ao Congresso Nacional,  promovendo na origem a 
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compatibilidade com a meta fiscal, sem necessidade de apresentação de medidas de 

compensação. 

Sob a ótica política, cabe destacar o possível peso maior dessas proposições em 

relação às proposições de renúncia de receita e DOCCs. Como já comentado, ambas as 

modalidades de proposições apresentam fortes restrições e exigências para sua aprovação na 

análise de adequação financeira e orçamentária, assim como as proposições de aumento de 

despesas de pessoal. Contudo, nota-se que aquelas (renúncia e DOCCs) são apresentadas em 

sua grande maioria por parlamentares individualmente. Os dados são demonstrados na tabela 

4 a seguir: das 42 proposições de DOCCs apresentadas, somente 4 tiveram origem no Poder 

Executivo – 9,5%, enquanto 90,5% tiveram origem no Poder Legislativo (Deputados, 

Senadores e Comissões). Já quanto às renúncias de receitas, dos 57 projetos apreciados pela 

CFT, apenas 1 decorre de iniciativa do Poder Executivo, enquanto os 56 restantes -  98,2% 

são de iniciativa do Legislativo19.  Para melhor visualização, é demonstrada a tabela 4 a seguir 

relacionando os autores e os tipos de proposições apreciadas pela CFT. 

 

Tabela 4 - Proposições apreciadas pela CFT em 2007 e 2008  
 Projetos de Lei Ordinários e Complementares 

Por Autor e Assunto 
 

Autor Autorizativo 
Cria Desp. 

não 
Continuada 

Disposições 
Diversas 

DOCC Pessoal 
Renúncia 
de Receita 

Total  

Poder Legislativo 25 1 114 38 3 56 237 
     Comissões - - 5 - - - 5 
     Deputado (a) 15 1 96 27 3 51 193 
     Senado Federal 10 - 13 11 - 5 39 
Poder Executivo - - 11 4 7 1 23 
Outros Legitimados - - - - 33 - 33 
     MPU - - - - 1 - 1 
     PGR - - - - 2 - 2 
     STF - - - - 4 - 4 
     STJ - - - - 2 - 2 
     TCU - - - - 3 - 3 
     TRT 11ª Reg. - - - - 1 - 1 
     TST - - - - 20 - 20 

 Total 25 1 125 42 43 57 293 

 
Fonte: Relatório de Atividades Anual da CFT e Pareceres às proposições – sítio Câmara dos Deputados 
 

                     
19 Vale salientar que o Poder Executivo dispõe da adoção de medidas provisórias para redução de tributos em 
vários casos, não sendo sempre necessário e envido de projetos de lei. 
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 Os projetos de despesa com pessoal, por seu turno, têm sua iniciativa cabível aos 

Chefes de Poderes, ou órgãos específicos legitimados pela Constituição (Ministério Público, 

Tribunal de Contas etc). Dessa forma, certamente há mais apoio institucional para a 

elaboração dos documentos exigidos já na apresentação das proposições, bem assim para a 

correção de eventuais insuficiências durante a sua tramitação, o que não ocorre com os 

autores individuais.  Como corroboração, observa-se que os únicos projetos que tratam de 

despesas com pessoal considerados inadmitidos pela CFT são justamente de autoria de 

deputado individualmente – PL’s 6.410/2002 e 5.219/2001, antes mencionados. 

Além da análise das votações da CFT relacionando assunto e parecer também é 

proveitosa a apresentação correlacionando a autoria das proposições e o parecer proferido. Os 

dados levantados são demonstrados na tabela 5 a seguir, nos mesmos anos de 2007 e 2008. 

 

Tabela 5 - Proposições apreciadas pela CFT em 2007 e 2008  
Projetos de Lei Ordinários e Complementares  

Por Autor e Parecer 
 

Adequado/ 
Compatível 

Inadequado/ 
Incompatível 

Não Implic. Total  
Autor 

Quant
. 

%  Quant. %  Quant. %  Quant. %  

Poder Legislativo 32 40,5% 116 100% 89 90,8% 237 80,9% 

    Comissões 3 3,8% 1 0,9% 1 1,0% 5 1,7% 

    Deputado (a) 22 27,8% 95 81,9% 76 77,6% 193 65,9% 
    Senado Federal 7 8,9% 20 17,2% 12 12,2% 39 13,3% 

Poder Executivo 14 17,7% - - 9 9,2% 23 7,8% 

Outros Legitimados 33 41,8% - - - - 33 11,3% 

    MPU 1 1,3% - - - - 1 0,3% 
    PGR 2 2,5% - - - - 2 0,7% 
     STF 4 5,1% - - - - 4 1,4% 
    STJ 2 2,5% - - - - 2 0,7% 
    TCU 3 3,8% - - - - 3 1,0% 
    TRT 11ª Região 1 1,3% - - - - 1 0,3% 
    TST 20 25,3% - - - - 20 6,8% 

Total  79 100% 116 100%  98 100% 293 100% 

Fonte: Relatório de Atividades Anual da CFT e Pareceres às proposições – sítio Câmara dos Deputados 

Obs: eventuais diferenças de totalização decorrem de arredondamento 
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Na tabela anterior se observa que as proposições (Projetos de lei e Projetos de Lei 

Complementar) têm origem predominante de membros e órgãos do Poder Legislativo – 

80,9% (237 de 293). A maior parte decorre de iniciativa de deputados – 65,9% (193 de 293). 

Já os projetos de autoria do Poder Executivo respondem por apenas 7,8% (23 de 293) e 

Outros Legitimados, 11,3% (33 de 293). 

Os projetos enviados por outros órgãos legitimados dizem em sua totalidade a projetos 

sobre despesas com pessoal, tendo em vista as competências previstas na Constituição Federal 

para a iniciativa de proposições dessa natureza.  

Na referida tabela chama a atenção o fato de as proposições consideradas inadequadas 

serem de origem em sua totalidade do Poder Legislativo, sendo os deputados (as) 

responsáveis por 81,9% (95 de 116), Senado Federal, 17,2% (20 de 116) e Comissões do 

Poder Legislativo 0,9% (1 de 116).  

Esses dados dão sustentação à afirmação de que a CFT e os parlamentares que 

participam de sua composição têm aplicado com rigor os dispositivos de adequação, ao menos 

em relação às proposições de origem parlamentar. Essa tarefa certamente é de difícil 

execução, já que os parlamentares atuam como legisladores negativos, impedindo a 

tramitação de proposições apresentadas, por vezes do mesmo partido e de mesma bancada 

estadual.  

Outra questão que surge desses dados é sobre a qualidade dos projetos apresentados 

pelos parlamentares. Compulsando os pareceres da CFT em contraposição com os projetos 

apresentados, nota-se que a autoria parlamentar não consegue suprir as rigorosas exigências 

previstas em especial na LRF. Os principais tipos de projetos com restrições, como já 

constatado, referem-se a renúncias de receitas e DOCCs. Dificilmente os autores conseguem 

demonstrar o impacto fiscal de seus dispositivos e por consequência apresentar as medidas de 

compensação exigidas. Assim, busca-se nas proposições tentativa de contornar essa restrição 

apenas na redação da proposição. Assim observa-se grande número de proposições 

autorizativas. Em muitos casos, a redação do projeto cita a necessidade de cumprimento dos 

dispositivos da LRF, mas não oferece os elementos saneadores. 

Já que se entende ser necessária a apresentação das medidas exigíveis pelos autores, 

cabe questionar se há assessoramento adequado para que o parlamentar possa exercer 

plenamente as prerrogativas de seu mandato, em especial a interferência nas políticas públicas 

que envolvem impacto fiscal. A avaliação da qualidade do assessoramento aos parlamentares 
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não é objeto deste trabalho, mas pode-se de antemão levantar que há à disposição dos 

parlamentares apoio em quantidade: gabinete, lideranças e institucional – consultorias. Assim, 

restaria saber se há preparo técnico individual e procedimentos institucionais adequados à 

prestação do serviço necessário ao parlamentar. 

Alternativamente, pode-se argumentar que a CFT atua com esse rigor em razão de sua 

captura por interesses políticos diversos, em especial do Executivo. O propósito, nesse caso, 

seria impedir, ou ao menos dificultar, a aprovação de propostas de alteração em políticas 

públicas divergentes da defendida e implementada pelo Poder Executivo. Essa última 

hipótese, contudo, também não é possível ser verificada em razão do escopo deste estudo com 

base nos dados levantados. 

Quanto às propostas apresentadas pelo Poder Executivo, nota-se que nenhuma foi 

considerada inadequada. Pela tabela 4, em que são correlacionados dados de autor e assunto, 

percebe-se que as proposições por ele apresentadas são em sua maioria de disposições 

diversas, 47,8% (11 de 23), sendo 30% de pessoal (7 de 23), 17,4% de DOCC (4 de 23) e 

apenas uma de renúncia de receita. 

Entretanto, é sabido que o Executivo dispõe do instrumento da Medida Provisória para 

poder estipular alterações na legislação sem necessidade de longa tramitação no Congresso 

Nacional. Portanto faz-se útil a avaliação da qualidade das medidas provisórias enviadas ao 

Congresso Nacional, sob a ótica da adequação financeira e orçamentária, o que será realizado 

no próximo item. 

 

5.3 Análise de Dados de Medidas Provisórias 

 
 

Como já salientado em tópico anterior, as medidas provisórias – MPs – têm tramitação 

especial. Em se tratando de exame de adequação, há previsão regimental de elaboração de 

nota técnica pelos órgãos de assessoria orçamentária da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal a respeito das medidas provisórias. Esses documentos podem ser utilizados para 

avaliar a aderência das medidas provisórias aos pressupostos de adequação orçamentária 

exigidos pela LRF e também pela Resolução nº 01-2002-CN, a fim de avaliar a atuação do 

Poder Executivo no cumprimento dos dispositivos legais pertinentes. 

Na tabela 6 a seguir acham-se dispostos os dados relativos à confrontação das medidas 

provisórias enviadas pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional nos anos de 2007 e 2008, 
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excluídos os créditos extraordinários, com as análises de adequação elaboradas pelas 

consultorias orçamentárias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 

 

 

Nessa tabela percebe-se que das 85 medidas provisórias enviadas no período a maior 

parte foi considerada adequada nas notas técnicas, 40% (34 de 85), sendo inadequadas o 

percentual de 31,8% (27 de 85). Selecionando apenas as medidas provisórias consideradas 

com impacto orçamentário e financeiro (excluídas, portanto, as MPs revogatórias - 

classificadas como NA – não aplicável; aquelas em que não havia análise disponível - 

classificadas como n/d; e também as MPs consideradas como sem implicação), nota-se que o 

percentual de inadequação eleva-se para 44,3% (27 de 61). 

Esse alto índice de medidas provisórias consideradas inadequadas chama atenção para 

a falta de comprometimento do próprio Poder Executivo com as exigências da LRF. Em 

especial, porque via de regra as medidas provisórias são transformadas em norma jurídica. No 

ano de 2007, das 50 MPs apresentadas, 41 foram aprovadas pelo Congresso. Contudo, a MP 

377, de 2007, foi rejeitada conforme Ato Declaratório nº 01-2007, do Senado Federal. As 

MPs 379, 380, 382 e 385, todas de 2007, foram revogadas respectivamente pelas MPs 390, 

Tabela 6 – Medidas Provisórias Enviadas em 2007 e 2008,  
Excluídos Créditos Extraordinários 

Por Assunto e Indicação de Nota Técnica 
 

Indicação de Parecer das Notas Técnicas 
Tipo de Assunto Adequado/ 

Compatível  
Inadequado/ 
Incompatível 

NA 
Não 

Implicação 
n/d 

Total 

Cria Despesa não 
Continuada 

2 3 - - - 5 

Disposições Diversas 10 1 4 15 2 32 

DOCC 5 11 - - 1 17 

Pessoal 9 4 - - 1 14 

Renúncia de Receita 8 8 - - 1 17 

Total 34 27 4 15 5 85 

Fonte: Consultoria de Orçamento – CD 
Obs: NA – refere-se a análise não aplicável em decorrência de tratar-se de MP revogatória; 
         N/d – refere-se a nota técnica não disponível 
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931, 392 e 397, também de 2007. Assim, excluindo as medidas provisórias revogadoras e 

revogadas, de autoria do Executivo, nota-se que todas as MPs enviadas ao Congresso em 

2007 foram aprovadas. No ano de 2008, das 35 MPs apresentadas, 31 foram aprovadas. As 

medidas provisórias restantes tiveram o seguinte desdobramento:  A MP nº 437 foi revogada 

pela MP 439; a MP 452 perdeu eficácia em razão de sua não apreciação pelo Congresso; as 

MPs 425 e 446 foram rejeitadas, sendo a primeira em razão do Ato Declaratório nº 4, de 2008 

do Senado Federal, já a segunda foi rejeitada e  devolvida por ato do Presidente da Câmara 

dos Deputados. Nos casos de rejeição, as notas técnicas não identificaram óbices quanto à 

adequação financeira e orçamentária. Os Atos Declaratórios, por seu turno, têm como motivo 

da rejeição o não atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência.  

Dessa forma, pode-se também observar que as avaliações apresentadas nas notas 

técnicas sobre a adequação financeira e orçamentária, apesar de exigidas na Resolução nº 01-

2002-CN para subsidiar a apreciação das MPs, não tiveram qualquer repercussão na avaliação 

das medidas provisórias pelo Congresso Nacional. Nesse ponto, pode-se afirmar que a 

apreciação das MPs é dirigida primordialmente por critérios políticos, em detrimento das 

exigências normativas de legislação federal e interna. Também nos chama atenção a variação 

de rigor da aplicação do exame de adequação das MPs em relação ao que ocorre nas votações 

da CFT, já que esta comissão atua de forma bem mais ativa na filtragem de projetos que não 

atendem os requisitos de adequação, em especial os exigidos pela LRF, pelo menos em 

relação a autores do Poder Legislativo. 

 

 

5.4 Comissões Especiais 

 

 

Outra instância de análise de adequação de proposições na Câmara dos Deputados são 

as Comissões Especiais instaladas para apreciação de matérias de competência de mais de três 

comissões de mérito. Nesse caso, como já frisado, tais comissões deverão elaborar parecer 

único contendo também o exame de adequação, quando aplicável. 
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Assim, em levantamento dos relatórios apresentados das Comissões na 53ª legislatura, 

compreendendo, portanto os anos de 2007 e 2008 fechados e 200920, constatamos a seguinte 

distribuição: 

 

 

Tabela 7 – Pareceres de Comissões Especiais 53ª Legislatura - Câmara dos Deputados 

Por Assunto e Parecer 

Assunto 
Adequado/ 

Compatível 

Adequado, 
com 

Substitutivo 
n/d 

Não 

Implicação 
Total 

Autorizativo 1 - - - 1 

Desp. 
Diversas 

4 1 3 1 9 

DOCC 2 1 - - 3 

Pessoal 2 - - - 2 

Ren. Receita - 2 - - 2 

Total 9 4 3 1 17 

Fonte: Coordenação de Comissões Temporárias – CCT, Serviço de Comissões Especiais – SECOE – Câmara 
dos Deputados; 

Obs: n/d – parecer ainda não disponível de comissões em funcionamento 
 

 

Nota-se que poucas são as proposições com parecer apresentado no período analisado 

no âmbito de Comissões Especiais na Câmara dos Deputados, somente 17. Desse montante, a 

maior parte das proposições, 76,5% (13 de 17), tiveram parecer apresentado pela adequação 

com ou sem substitutivo. Não houve constatação de proposições inadequadas, entretanto 

23,5% (4 de 17) tiveram substitutivos aprovadas com intuito também de sanear a proposição 

quanto à adequação financeira e orçamentária. Ademais, apenas uma proposição, 5,8%, teve 

parecer pela não implicação. 

Nas comissões especiais, nota-se maior esforço em possibilitar a adequação, inclusive 

com a apresentação de emendas saneadoras, mediante a elaboração de substitutivos às 

proposições. Nesse ponto, a análise de adequação nas Comissões Especiais, em que se pese o 

                     
20 Os dados obtidos junto à fonte - Coordenação de Comissões Temporárias da Câmara dos Deputados – não 
permitiram a segregação dos anos de 2007 e 2008, sendo dispostos somente como pertencentes à 53ª legislatura, 
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baixo número de elementos analisados, diverge da conduta adotada na CFT, já que nesta 

Comissão há forte incidência de pareceres pela inadequação, como já visto anteriormente. 

Pode-se argumentar que tal fato decorre da possível manipulação dessas comissões 

especiais pelos interesses do Poder Executivo. Ao constituir comissão específica para tratar de 

determinada matéria, podem as lideranças influir com maior poder em sua composição e, por 

consequência, na sua apreciação. Essa é a opinião de Santos: 

A questão das comissões especiais é mais um mecanismo de 
amesquinhamento das atribuições das comissões permanentes. Projetos de 
emenda constitucional e projetos de código não tramitam em comissões  
permanentes. Ademais, matérias complexas, apreciadas por mais de 3 
comissões permanentes, podem ser retiradas destas e enviadas para uma 
comissão especial, encarregada unicamente de proferir parecer sobre tais 
matérias. Uma comissão especial difere de uma permanente pelo fato de ser 
constituída apenas para dar conta da tarefa especificada no momento de sua 
criação, isto é, trata-se de comissão ad hoc cujo membership é escolhida 
caso a caso. 
(...) 
O ponto central é que a composição das comissões especiais pode ser 
manipulada pelos líderes, responsáveis pela indicação de seus membros,  
independentemente de expertise no tema em apreciação, apenas para dar 
aquiescência às finalidades do governo. As decisões de uma comissão 
permanente, contudo, para cuja montagem algum grau de dedicação e 
especialização nos temas pertinentes é pressuposto de seus membros, não 
são de fácil manejo por parte das lideranças do bloco governista. (2004, p. 
36) 

 
Tendo em vista o que dispõe o art. 17, I, “m” do RICD, cabe ao Presidente da Câmara 

a nomeação das comissões especiais, ouvido o colégio de líderes. Assim, a composição da 

comissão especial estará vinculada à composição política preponderante, certamente está 

atrelada ao Poder Executivo. 

 

 

 

                                                                
abrangendo, portanto, além dos referidos anos, também o ano de 2009 ainda em curso quando da elaboração 
deste trabalho. 
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Considerações Finais 

 

A exploração do tema do exame de adequação financeira e orçamentária revelou já 

sob o aspecto normativo inúmeras dificuldades e obstáculos para a satisfação dos requisitos 

exigidos pela legislação vigente. No contexto do processo legislativo, brevemente exposto, 

verifica-se que o exame em tela aplica-se aos vários tipos de procedimentos: a) ordinário – 

quanto aos projetos de lei ordinária; b) sumário – quanto às proposições gravadas com a 

urgência prevista no art. 64 da Constituição Federal (urgência constitucional); e c) especial – 

em relação aos projetos de lei complementar e às medidas provisórias em particular. O exame 

em questão está previsto em normas internas da Câmara dos Deputados, em normas de 

tramitação de medidas provisórias e em especial na Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, 

não se detectou previsão regimental desse exame nas normas internas do Senado Federal. 

A análise quanto à previsão do exame de adequação nas normas internas da Câmara 

dos Deputados revelou pontos importantes. Inicialmente, os órgãos competentes nominados 

para a realização do exame são a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão Especial 

de que trata o art. 34, inc. II (formadas para apreciar proposições com mais de três comissões 

de mérito). Além disso, constatou-se que a Presidência da Casa, em sua função de triagem e 

distribuição, também detém parcela dessa competência, já que nem todas as proposições 

devem submeter-se ao exame de adequação, mas somente aquelas que tenham repercussão 

sobre as receitas e despesas públicas ou que envolvam aspectos financeiros e orçamentários 

públicos. 

Quanto ao alcance e abrangência do exame, notou-se que, em relação à análise da 

Câmara dos Deputados, ele limita-se às proposições com impacto nas finanças federais. Além 

disso, não obstante o RICD excluir da análise somente os requerimentos, percebe-se que 

várias proposições, pela sua natureza, não são submetidas, como indicações, propostas de 

fiscalização e controle e também as Propostas de Emenda à Constituição. Estas últimas, 

apesar de serem proposições para o RICD, somente se submetem às normas definidas pela 

Constituição para sua alteração. 

O exame de adequação tem efeito terminativo, o que resulta no arquivamento da 

proposição no caso de considerada inadequada ou incompatível. A reversão dessa 

possibilidade pode ocorrer com a aprovação de emenda saneadora (na comissão ou em 
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plenário), ou substitutivo, e recurso de 1/10 dos membros da Casa para apreciação do 

Plenário. 

Na apreciação pela CFT, há três tipos de parecer possíveis: a) adequado e compatível; 

b) inadequado e incompatível; e c) não implicação. Os dois primeiros decorrem da aplicação 

dos requisitos estipulados na NI-CFT. Quando não houver possibilidade de enquadramento 

nas referidas situações, deve o parecer decidir pela não implicação. 

No tocante às medidas provisórias, objeto do capítulo 3, argumentou-se que não há 

previsão no texto constitucional para realização do exame de adequação, limitando-se a 

admissibilidade ao atendimento dos aspectos de relevância e urgência em relação a matérias 

de natureza não financeira. Assim, a realização do exame de adequação decorre tão somente 

de dispositivo regimental, devendo ser realizada previamente por comissão mista especial. 

Seu conteúdo é a avaliação do impacto fiscal da medida em especial mediante a aplicação dos 

requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Comentário especial coube à aplicação do exame de adequação em medidas 

provisórias de créditos extraordinários. Defendeu-se a posição de que a natureza imprevisível 

e urgente de suas programações são evidentemente incompatíveis com a análise de adequação 

com despesas fixadas e programadas no PPA e  na LOA. Contudo, constitui-se em exceção 

previamente autorizada pela Constituição, razão pela qual os critérios do exame de adequação 

devem ser relativizados nesse caso. Sua análise é viável quanto a aspectos de forma, de 

técnica orçamentária e também a dispositivos normativos, eventualmente existentes nas leis 

financeiras. O controle de seus impactos fiscais, assim, não pode ser realizado pontualmente, 

mas globalmente. Para tanto, deve-se considerar a natureza autorizativa do orçamento e a 

limitação de empenho e programação financeira prevista na LRF para satisfação das metas 

fiscais. Também, verificou-se que os créditos extraordinários devem receber parecer prévio da 

Comissão Mista de Orçamento. Apesar de ser comissão permanente prevista na Constituição, 

levantamento realizado na apreciação dos créditos extraordinários pela CMO constatou que 

não há parecer prévio votado nos últimos dois anos, sendo a questão levada diretamente a 

Plenário, que evidencia a ineficácia do procedimento previsto à Comissão. 

No capítulo 4 foi realizada ampla análise dos critérios e requisitos para a análise de 

adequação financeira e orçamentária contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Verificou-se 

que a LRF tem natureza de lei geral de finanças públicas, razão pela qual seus critérios e 

requisitos tornaram-se preponderantes no exame de adequação tanto de projetos de lei quanto 

de medidas provisórias. Essa legislação tem por foco o controle das receitas e despesas para a 
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manutenção do equilíbrio fiscal. Atenção especial é conferida aos requisitos de renúncia de 

receitas e geração de despesas de caráter continuado (DOCC), em que são definidos requisitos 

mais rigorosos para aprovação de proposições com  impacto fiscal. Os elementos mais 

importantes, e também de difícil cumprimento, são: a) a estimativa do impacto orçamentário-

financeiro; b) demonstração de não afetação das metas de resultados fiscais; e c) apresentação 

de medidas de compensação. Para as renúncias de receitas admite-se demonstração de que as 

renúncias foram consideradas na LOA. Quanto às compensações, as renúncias somente são 

equilibradas por aumento permanente de receita e, quanto às DOCCs, a compensação é 

admitida com aumento permanente de receita ou diminuição de outras despesas obrigatórias. 

No caso das despesas com pessoal, verificou-se que as exigências partem do texto 

constitucional e são reforçados pela LRF. Podem-se destacar: a) estimativa do impacto fiscal; 

b) prévia inclusão de dotação com previsão do aumento, alternativamente apresentação de 

medidas de compensação; e c) atendimento dos limites gerais de gasto com pessoal. 

Os projetos autorizativos, embora não previstos em legislação, como visto, resultam de 

tentativa dos parlamentares de contornar os rigorosos requisitos da LRF. Apesar de não 

resultarem em despesas diretamente, a CFT, mediante a edição de Súmula determinou a 

aplicação dos dispositivos da LRF a esse tipo de proposição, considerando que a autorização 

neles contida não lhes retira a exigibilidade social. 

Após analisado pormenorizadamente o conteúdo normativo do exame de adequação, 

passou-se, no capítulo 5, à análise de sua aplicação em relação às proposições apreciadas pela 

CFT, Comissões Especiais, e também em relação às medidas provisórias enviadas ao 

Congresso Nacional pelo Presidente da República. 

Nas votações da CFT detalhadas por assunto e parecer, objeto da tabela 2, observou-se 

forte incidência de projetos pela não implicação. Esse dado possibilitou concluir que a 

Presidência da Câmara dos Deputados atua cautelosamente, não procurando restringir as 

competências da CFT, por enviar à Comissão várias proposições sem impacto fiscal ou 

aspectos financeiros e orçamentários envolvidos. 

Constatou-se que os tipos de proposições mais considerados inadequados são  

renúncias de receitas e DOCCs. Não coincidentemente esses foram um dos focos primordiais 

do controle fiscal preconizado na LRF, confirmando a avaliação no conteúdo normativo. 

Já os projetos de despesa com pessoal, apesar de grande impacto fiscal, como 

demonstrado na tabela 3, recebem parecer pela adequação. As razões levantadas para tal fato 
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são de dois tipos: normativo e político. Sob a ótica normativa, constata-se que o Poder 

Executivo, maior empregador no nível federal, tem a prerrogativa de iniciativa das leis de 

remuneração de seus funcionários e também das leis financeiras, o que facilita a conjugação 

desses elementos em consonância com a meta fiscal. Sob o aspecto político, nota-se que tais 

projetos são de autoria de chefes de poder (Executivo, Legislativo e Judiciário) e também de 

órgãos legitimados (TCU, MPU etc). Assim, pode-se afirmar que tais projetos recebem maior 

apoio institucional já na fase de sua elaboração, bem como no provimento de eventuais 

insuficiências durante sua tramitação no Congresso Nacional. 

Na tabela 4, em que são analisados os pareceres da CFT por autor e assunto, chamou a 

atenção que todos os casos de inadequação incidiram sobre autores do Poder Legislativo, em 

especial deputados e senadores, não se verificando no período analisado inadequação de 

proposições do Poder Executivo ou de outros legitimados. Pode-se concluir, portanto, que a 

CFT atua em geral com rigor na análise de adequação. Alternativamente, pode-se aventar a 

possibilidade de que esse rigor resulta da captura da CFT por outros interesses políticos, em 

especial do Poder Executivo, a fim de dificultar a aprovação de medidas de política pública 

diversas das por ele defendidas. Outra conclusão possível é a má qualidade das proposições 

apresentadas, o que levanta questionamentos acerca do adequado preparo do assessoramento à 

disposição dos parlamentares: gabinetes, lideranças e institucional. 

No tocante à análise das medidas provisórias, mediante confrontação do teor das 

medidas provisórias com as notas técnicas elaboradas pelos órgãos de assessoramento 

orçamentário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, verificou-se que mesmo o 

Poder Executivo, apesar de todo aparato e prerrogativas institucionais, não cumpre 

adequadamente os requisitos da LRF. As apreciações da MPs, portanto, não consideram as 

referidas análises das notas técnicas e pautam-se mais por critérios políticos. 

Nas votações das Comissões Especiais notou-se que não há pareceres pela 

inadequação, havendo maior esforço dos relatores em sanear as proposições, inclusive com a 

apresentação de substitutivos. Argumentou-se que isso pode ser decorrência da própria 

influência política na nomeação dos componentes da comissão, já que pelo RICD essa tarefa é 

conferida ao Presidente, ouvido o colégio de líderes. 
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Alternativas de Adequação 

 

O presente trabalho detectou na exploração e análise do exame de adequação no na 

Câmara dos Deputados rígidos requisitos para adequação de proposições de tenham impacto 

fiscal. Isso decorre da inevitável conexão entre o processo legislativo “ordinário” e o processo 

de elaboração das leis financeiras, diante das exigências da LRF. Maior dificuldade de 

aprovação de proposições foi detectada por autores parlamentares, especialmente em projetos 

que tratam de renúncias de receitas e despesas obrigatórias de caráter continuado. Caberia, 

nesse ponto, vislumbrar possibilidades de maior integração entre os procedimentos 

legislativos. 

Diante dessa dificuldade, já na LDO/2009, em seu art. 13,  § 1º, inc. III, houve 

previsão de inclusão no orçamento da União de dotação orçamentária específica para 

absorção dos impactos fiscais de renúncias de receitas e despesas obrigatórias de caráter 

continuado em apreciação no Congresso Nacional. Na tramitação do orçamento para 2010, 

também há previsão de inclusão de reserva de função equivalente nas regras definidas no 

Parecer Preliminar. Assim, percebe-se a movimentação parlamentar para minorar os 

obstáculos para a tramitação de proposições com impacto fiscal oriundas do Poder 

Legislativo.  

Outra possibilidade para permitir a viabilidade e neutralidade fiscal das proposições 

em tela é a utilização da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, 

cujo demonstrativo é exigido pelo art. 4º, §2º, “V” da LRF.  Weder de Oliveira (2004, p.51), 

em minudente estudo sobre o tema, defende essa possibilidade. Sustenta o autor a 

possibilidade de adequação do procedimento legislativo aplicável a proposições com impacto 

fiscal em razão da utilização da margem de expansão referida. Ainda que seja pese a 

necessidade de modificações nos regimentos das Casas do Parlamento Brasileiro, essa medida  

apresenta-se como alternativa concreta à disposição dos parlamentares para viabilizar a 

tramitação das proposições de sua autoria. 
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