ORÇAMENTO - VINCULAÇÃO TIVO E JUDICIÁRIO

DOTAÇÃO DOS PODERES LEGISLA-

- Constitucional. Orçamento. Poderes Legislativo e Judiciário.
Fixação prévia, em percentual minimo sobre a receita orçamentária,
das dotações anuais destinadas ao Poder Legislativo e· ao Poder Judiciário. Inconstitucionalidade, por desatenção ao modelo federal, visto no art. 1J da Constituição.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Representação n9 1.190
Representante: Procurador-Geral da República
Representado: Assembléia Legislativa do Estado do Cead
Relator: Sr. Ministro DECIO MIlWfJ)A

ACÓDÃO

Vistos, relatadOl e discutidos estes autos,
acordam os miniitros do Supremo Tribunal
Federal; em iessão plenúia, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por un.mmfdade de votos, em jullar' procedente a representaçio e declarar
• inconsttbJcionalidade do • 79 do art. 43,
da Constituição do eflado do Ceará, introduzido pela Emenda n9 18, de 5 de dezembro de 1983.
Brasilia, 19 de dezembro de 1984. - Co,..
deiro Guerra, Presidente. Decio Miranda,
Relator.
llELATÓlUO

o ~r. Ministro Decio Miranda: O procurador.gera1 da República submete a este
Tribunal a~ção de inconstitucionalidade
da Emenda Constitucional n9 . 18, de 5 de
dezembro de 1983, do estado do Cead, que
fixa em 3% e 4% da receita orçamentária,
respectivamente, as dotações anuais destinadas ao Pooer Legislativo e ao Poder Judiciário.
Acolhendo solicitação do mesmo chefe do
Ministério Público Federal, a cOrtesuspendeulimiriarmente a vigeócia da emenda
(fls. 31-4).

Por último, a Procuradori.Geral da República oficial no sentido de julgar-se pr0cedente a representação.
S este o teor do parecer:
«Atendendo l solicitação dó Sr. Govemador do estado do Ceará, a prceente Iq)resentação argúi a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n9 18, de 5 de dezembro
de 1983, quo acreseenta os fi 79 e 89 80
art. 43 da CoJlltituiçio cio estado, fixando
em 3% e 4% da receita orçamenüria do
estado as dotações anuais destiuadaa 110 p0der legislativo e ao poder judiciário, respecti";amente.
S este o teor do artigo único da emenda
in)pugnada:
~Artigo único. O art. 43 da Constituição
Estadual passa a vigorar acrescido dos se:.
&uintes parágrafos.
'Art. "43. ( ... )
§ 79 As dotações anuais destinadas ao
Poder Legislativo e ao Poder Judici6rio CO!'reSponderão a importAncias nunca inferiores
a 3% (tras por cento) e 4% (quatro por
cento), respectivamente, da receita 01'Ç8lllCfttária.
§ . 89 Para os fins do parágrafo precedente, considera;se receita orçamentária as
di) ~ncia do' Estado. bem como sua
participação nu tràDSfer8nciai da União Pederàl, previstas no orçamento anual.'"

2. Sustenta o requerente, em resumo,
que é da exclusiva competência do chefe
do Poder Executivo do estado a iniciativa
das leis que disponham sobre matéria orçamentária, por força do disposto nos arts. 57,
IV, e 65, combinados com o art. 13, 111, todos da Lei Maior. Acrescenta que o princípio da exclusividade de iniciativa inibe também o poder constituinte estadual, como tem
decidido o Supremo Tribunal Federal.
3. Em sessão de 10 de maio passado, o
egrégio plenário deferiu o pedido de medida cautelar desta Procuradoria-Geral, suspendendo a vigência da emenda, à vista da relevância dos fundamentos jurídicos da argüição e para evitar efeitos irreversíveis na
distribuição de recursos orçamentários do
estado, que poderia decorrer de sua execução (fls. 31-4).
4. Nas informações, a presidência da augusta Assembléia Legislativa sustenta que a
proposta da emenda à Constituição do estado resultou de iniciativa de mais de um
terço dos membros da Casa e que a norma
atributiva de competência para a iniciativa
deve ser interpretada estritamente e no sentido comum das palavras, ou seja, deve ser
restrita às leis, não podendo ter abrangencia ampla, limitativa do poder de reforma
constitucional.
- 5. Por força do disposto nos arts. 57,
IV, e 65 da Lei Maior, compete exclusivamente ao chefe do Poder Executivo a iniciativa das leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal preceito está necessariamente incorporado ao direito constitucional legislado dos estados, que lhe devem
obrigat6ria observância (Constituição Federal, arts. 13, III e 200).
(1. Admitir a iniciativa de outro poder
implica violação manifesta ao Estatuto Supremo, em nulidade do ato respectivo, insuscetível, por isso mesmo, da convalidação
(cf. Ferreira Filho, M. G. Curso de direito
constitucional. 11. ed. 1982. p. 194-6;
Campos, Francisco. Poder Executivo. _. R.
vista de Direito Administrativo, 73:381-3).
Como assinala Francisco Campos, a atribui-
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ção de iniciativa exclusiva de lei é, em direito constitucional, incondicional e absoluta,
não cabendo à autoridade a que é atribuída
consentir na sua usurpação ou no seu exercício por outro poder (op. cit. p. 380).
7. Não resta dúvida de que o princípio
inibe também o legislador constituinte estadual. O princípio da iniciativa reservada
implica limitação ao poder do estado-membro de criar como ao de revisar sua Constituição, como tem reiteradamente decidido
o colendo Supremo Tribunal Federal (Rp
n Q 893, RTI, 69:638; Rp nQ 855, RTI, 57:
384; Rp n9 939, RTI, 88:13; Rp nQ 982,
DI de 31.8.79; Rp n9 940, RTI, 92:1.000;
Rp nQ 1.078, DI de 19.3.82; Rp nQ 1.061,
R TI, 102:479 etc.).
Trata-se, com efeito, de limitação também
ligada à pr6pria organização do estadomembro. Ao conferir aos estados a capacidade de auto-organização e a de autogovemo, a Constituição Federal já impõe a
obrigat6ria observância de vários princípios,
entre os quais o pertinente ao processo legislativo (art. 13, I1I), de modo que o legislador constituinte estadual nio pode validamente dispor sobre as matérias referidas no
art. 57 da Lei Maior.
8 . A Constituição Federal vincula rigidamente a matéria orçamentária à iniciativa
legislativa do chefe do Poder Executivo,
àtendendo a um critério de valoração polftica. Inobservando tal regra formal relativa
ao processo legislativo, a Assembléia Legislativa limitou esse poder conferido ao Executivo, infringindo, em conseqüência, também o princípio da independência e harmonia dos poderes (Constituição, art. 69).
9. e inconstitucional, portanto, a Emenda Constitucional n9 18, de 5 de dezembro
de 1983, que acrescenta os §§ 79 e 89 do
art. 43 da Constituição do estado do Ceará,
por infringência do disposto nos arts. 57,
IV, e 65 combinados com os arts. 13, 111,
e 200, bem como no art. 69, todos da Constituição Federal.
- 10. Em conclusão, o parecer é pela procedência da representação.

Brasília, 13 de agosto de 1984. - Moacir
Antonio Machado da Silva, Procurador da
República.
Aprovo. - lnocbrcio M6rtires Coelho,
Procurador-Geral da República" (Os. 46-9).
I! o relatório.

o

Sr. Ministro Decio Miranda (Relator):
Conquanto forrada de boas intenções a
emenda, a subsistência do texto inovado não
encontra guarida na Constituição Federal.
Como bem salienta o parecer da Procuradoria-Geral da República, referindo-se ao
plano estadual, a iniciativa de emenda constitucional atinente a matéria orçamentária
não prescinde da colaboração do Poder Executivo, arrolando-se nesse particular os precedentes vistos nas seguintes representações:
Rp n9 893, RTf, 69:638; Rp n9 855, RTI,
57:384; Rp n9 939, RTf, 88:13; Rp n9 982,
Df de 31.8.79; Rp nQ 940, RTf, 92:1.000:
Rp n9 1.078, Df de 19.3.82: Rp n9 1.061,
RTf, 102:479 etc.
Assim, a inovação tentada no estado do
Ceará desatende, genericamente, ao que eetabelece o art. 13 da Constituição Federal,
ao esquematizar a organização dos estadosmembros.
De resto, o modelo federal não é o da
atribuição de percentual mínimo prefixado
para a dotação orçamentária global do Poder Judiciário e, assim, a inovação tentada
no estado do Ceará deixa de observar, genericamente, o que estabelece a Constituição
Federal, em tema de organização do Poder
Judiciário.
Tem-se preconizado a inovação, no plano
orçamentário da União, com base no exemplo de Costa Rica.
Na verdade, porém, antes de constituir
estimável avanço, a inovação se aproxima
da adoção de critério grosseiro, eis que o
progresso, em matéria orçamentária, mais
adequadamente reside na precisão das estimativas do que na indeterminação dos elementos componentes do quantum global.

A inovação é claramente destoante do
modelo federal brasileiro, visto no art. 13
da Constituição.
Isto posto, acolho a repreaentaçio, para
declarar inconstitucional o § 79 do art. 43
da Constituição do estado do Ceará, introduzido pela Emenda nQ 18.
I! o meu voto.
VOTO

o Sr. Minisro Sydney Sanches: Sr. Presidente, acompanho o voto do eminente relator, destacando, apenas, que o faço pelo
primeiro fundamento (falta de iniciativa do
Poder Executivo), em face da reiterada jurisprudência desta Suprema Corte nesse sentido. Quanto aos outros aspectos, tenho p0sição divergente.
VOTO

o Sr. Ministro Néri da Silveira: Sr. Presidente. Vou, apenas, destacar que acompanho o eminente relator, da mesma maneira que o ilustre Ministro Sydney Sanches,
isto é,· quanto ao primeiro fundamento de
seu voto, vendo a incomtitucionalidade da
norma, por vício de iniciativa. Não o faço,
no que concerne ao fundamento, que o eminente relator deduziu, atinente à inconveniência ou à contrariedade à sistemática da
distribuição de recursos, para o atendimento
das necessida4es do funcionamento dos poderes do estado.
Tenho, nesse particular, ponto de vísta
contrário. Entendo que a autonomia do Poder Judiciário, em matéria financeira, posta
em termos que devem ser realmente examinados, consulta ao princípio constitucional
da independência do Poder Judiciário. Não
será, aqui, todavia, a oportunidade para a
análise do tema, tal como a desenvolvi em
palestra na Escola Superior de Guerra, a
30 de junho de 1982.
VOTO

o Sr. Ministro Diaci Falcão: Sr. Presidente, vendo a matéria puramente sob o
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ângulo constitucional, acompanho o eminente relator, não tendo que me manifestar
sobre a conveniência ou não, porque o tema
não está em causa.
Julgo procedente a representaçio.
EXTllATO

DA ATA

Rp 1. 19Q.9-CE - Rei.: Ministro Decio
Miranda. Repte.: procurador-geral da Ropública. Repda.: Assembléia Legislativa do
estado do Ceará.
Decisão: julgou-se procedente a representação e declarou-se a inconstitucionalidade

LICITAÇÃO -

CADASTRO -

do § 79 do art. 43, da Constituição do estado do Ceará, introduzido pela Emenda
n9 18, de 5 de dezembro de 1983. Decisão
unânime. Votou o presidente. Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Oscar Corrêa.
Plenário, 19.12.84.
Presidência do Sr. Ministro Cordeiro
Guerra. Presentes à sessão os Srs. Ministros
Djaci Falcão, Moreii-à Alves, Decio Miranda.
Rafael Mayer, Néri da Silveira, Aldir Passarinho, Francisco Rezek, Sydney Sanches e
Octavio Gallotti.
Procurador-Geral da República, Prof. Inocêncio Mártires Coelho.

ISONOMIA

- Licitação. Exigência de inscrição em cadastro local e manutenção de estabelecimento no territ6rio do estado.
- Inconstitucionalidade dos incisos 11 e III do art. 1.° e das
alíneas a e b do § 1.°, todos da Lei n.O 5.317, de 13 de dezembro de
1984, do estado do Rio Grande do Norte, por contrariarem 'o princípio
de isonomia, expresSo. nos arts. 9.°,1 e 153, § 1.°, da Constituição Federal, bem como ultrapassarem a competência supletiva, estabelecida no parágrafo único do art. 8.° da mencionada Carta, em confronto
com as normas gerais editadas pela União, de acordo com a letra
c do inciso XVII do mesmo art. 8.° (Decreto-Iei n.O 206/67 e Lei n.O
5.456/68.
- Precedentes do Supremo Tribunal (Representações
1.107 e 1.147).

n."

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Representação n9 1.258
Representante: Procurador-Geral da República
Representados: Governador e Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande
do Norte
Relator: Sr. Ministro OCTAVlO GALWTIl

AçóRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os ministros do Supremo Tribunal
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Federal, em sessão plenária, na conformidade
-da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, julgar procedente _ representação e declarar a incons-

