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EMENTA 

CONSULTA. INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA E 

ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA INSERIDA 

NO TEXTO CONSTITUCIONAL APÓS DA EDIÇÃO DA LEI 

DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MUDANÇA DO QUADRO 

CONSTITUCIONAL QUE NÃO DEVE TER A SUA PLENA 

EFETIVIDADE OBSTADA PELA DEFASAGEM 

LEGISLATIVA. NECESSIDADE DE INTERPRETAR OS 

COMANDOS ANTIGOS DE ACORDO COM OS NOVOS 

REGRAMENTOS CONSTITUCIONAIS POSTOS. 

POSSIBILIDADE DE ENVIO DE PROJETO DE LEI PARA 

CRIAÇÃO DE CARGOS DE DEFENSOR PÚBLICO MESMO 

QUE O PODER EXECUTIVO ESTEJA SOB RESTRIÇÕES EM 

RAZÃO DE ATINGIMENTO DO LIMITE PRUDENCIAL QUE 

DISPÕE O ART. 22 DA LRF CONDICIONADA À 

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E EQUILÍBRIO 

ORÇAMENTÁRIO DO ÓRGÃO SOB PENA DE INGERÊNCIA 

DO EXECUTIVO SOBRE A DEFENSORIA MESMO SEM A 

CONSTÂNCIA DE ATO ESPECÍFICO NESSE SENTIDO. 

NECESSIDADE DE OBSERVAR APENAS AS EXIGÊNCIAS 

CONSTITUCIONAIS CONTIDAS NO ART. 169, §1º, INCISOS I 

E II, SEM OLVIDAR A INCIDÊNCIA DOS ARTS. 16 E 17 DA 

LRF. 
 

 

1. Trata-se de processo de Consulta iniciado por Daniel Coêlho 

Alcoforado Costa, Defensor Público Geral do Estado de Alagoas, no qual indaga sobre a 

possibilidade de a Defensoria Pública enviar projeto de lei à Assembleia Legislativa Estadual 

para previsão de criação de cargos de Defensor Público, apesar de o Poder Executivo estadual 

haver ultrapassado o limite prudencial de gastos com pessoal previsto na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 
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2. Os autos foram inicialmente remetidos à Procuradoria Jurídica, que 

emitiu parecer (fls. 21/25) se posicionando pela impossibilidade do envio do projeto de lei 

para a criação de cargos de Defensor Público do Estado de Alagoas, visto que, apesar de sua 

autonomia financeira, seus gastos com pessoal estão inclusos no mesmo percentual aplicável 

ao Poder Executivo, que, como mencionado, excedeu o limite prudencial. Assim sendo, só 

seria possível qualquer nova criação de despesa de pessoal se observadas as exigências do art. 

16, I e II, art. 17, §§ 1º e 2º e art. 22, parágrafo único, todos da LRF; do contrário, a lei criada 

seria nula de pleno direito, em razão do art. 21, também da LRF. 

3. Em seguida, os autos vieram ao Ministério Público de Contas, ocasião 

em que se expôs sobre a necessidade de os autos tramitarem junto ao Gabinete dos Auditores 

para que receba seu parecer técnico, para onde foi encaminhado. Desta feita, foi exarado 

parecer da auditoria às fls. 31/40, entendendo pela possibilidade do envio do projeto de lei 

para criação de cargos de Defensor Público à Assembleia Legislativa, a despeito de o Poder 

Executivo haver ultrapassado o limite prudencial de gastos com pessoal, em razão da 

autonomia financeira e orçamentária do órgão, materializada em momento posterior à fixação 

dos limites da LRF, o que deve ser feito, todavia, com observância aos comandos contidos no 

art. 19, II e art. 21, parágrafo único, ambos da LRF e do art. 169, §1º, I e II, da CF. 

4. Por fim, retornou o processo ao Ministério Público de Contas para sua 

manifestação. 

 É o relatório. 

 

 Exame de Admissibilidade 

 

5. O procedimento de consulta está previsto no Regimento Interno do 

TCE/AL, em seus arts. 6°, inciso X, e 186 a 189. Extrai-se deles que a admissibilidade da 

consulta formulada está condicionada à satisfação de dois requisitos básicos, sendo um de 

forma e outro de conteúdo. O requisito formal refere-se à legitimidade do consulente, com rol 

exaustivo nas alíneas “a” a “g”, do inciso X, do art. 6°. A exigência de fundo, extraída do 

caput do inciso X, do art. 6°, e do art. 189, consiste na proibição de que o questionamento 

verse sobre dúvida referente a caso concreto. 



 
Estado de Alagoas 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

Procuradoria-Geral 
 

Página 3 de 13 

 

6. Em análise à satisfação do requisito formal de admissibilidade, a 

consulta foi formulada por Daniel Coêlho Alcoforado Costa, na condição de Defensor Público 

Geral do Estado, estando, portanto, incluído no rol de legitimados do art. 6º, inciso X, alínea 

“g”, do RITCEAL, que se refere a “Diretor-Presidente ou equivalente de órgão autônomo, 

bem como das entidades que integram a administração indireta estadual e municipal”. Como 

bem se sabe, a Defensoria Pública é órgão de autonomia financeira e orçamentária e o 

Defensor Público Geral ocupa o posto equivalente ao de Diretor ou Presidente, por ser o 

responsável pelos atos financeiros da entidade e por representar institucionalmente o órgão 

para questões administrativas como a que ora se analisa. 

7. No que se refere ao requisito de fundo, a interpretação conjunta do 

caput do inciso X, art. 6º e do art. 189, ambos do RITCEAL, impõe que a consulta deva se 

referir à interpretação ou resolução de problemas que surjam na compreensão de dispositivos 

legais, e não dúvida do gestor sobre como proceder frente a situações fáticas que lhes sejam 

submetidas. A rigor, a consulta é meio pelo qual o Tribunal esclarece aos jurisdicionados qual 

seu entendimento sobre comandos legais abstratos, cuidando, em sua maioria, de divergências 

interpretativas possíveis, reduzindo a insegurança jurídica e tornando previsíveis as futuras 

manifestações do Tribunal, de forma que o jurisdicionado possa com antecedência evitar que 

incorra em ilícito, adequando-se à resolução exposta na consulta. Por tal razão, o art. 189, do 

RITCEAL, afirma que a resposta à consulta tem caráter normativo, caracterizando 

prejulgamento de tese, e não de fato ou ato concreto. 

8. Nesse específico, o questionamento cumpre a exigência ao indagar a 

extensão interpretativa do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n. 101/00), 

considerando as inovações constitucionais trazidas pela EC n. 45/2004 e 80/2014, que 

dispõem sobre a independência funcional e administrativa do órgão, ressaltando inclusive sua 

independência financeira pela iniciativa de sua proposta orçamentária (art. 134, §2º), assim 

como a iniciativa legislativa para a criação de cargos públicos no âmbito do próprio órgão 

(art. 134, §4º). Questiona-se, portanto, sobre a precisão e adequação da estrita interpretação e 

aplicação das normas contidas na LRF, por serem anteriores a esse novo contexto 

constitucional, inexistente quando da sua vigência inicial. 

9. Admissível, portanto, a presente consulta. 
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 Objeto da Consulta 

 

10. Considerando a autonomia administrativa e financeira da Defensoria 

Pública, bem como a existência de dotação orçamentária e saldo financeiro no presente 

exercício, afigura-se possível, do ponto de vista fiscal, o envio de projeto de lei à Assembleia 

Legislativa pela Defensoria Pública com previsão da criação de cargos de Defensor 

Público a despeito de o Poder Executivo estadual haver ultrapassado o limite prudencial 

de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal? 

 

 Mérito da Consulta 

 

11. Conforme se verifica do tópico acima, a controvérsia que gera a 

presente consulta decorre de conflito normativo resultante de alterações constitucionais 

posteriores à edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar n. 101/2000. 

12. O ponto questionado versa, basicamente, sobre os limites de gastos 

com pessoal prescritos na LRF e a extensão das restrições postas aos gestores públicos para 

contenção desse tipo específico de despesa, o que é fator essencial à manutenção saudável das 

contas públicas no exercício de uma gestão fiscal responsável, finalidade maior da LC n. 

101/00. 

13. Nesse sentido, a LRF impõe sobre o valor da receita corrente líquida 

(RCL) um percentual máximo para despesas com pessoal, dividindo-o em dois níveis: um 

global, aplicável de maneira conjunta a todo o ente político, que, para os Estados, é de 60% 

da RCL, conforme art. 19, II, da LRF; e um específico, em que, dentro do mesmo limite 

global de 60%, cada poder ou órgão discriminado no art. 20/LRF não pode ultrapassar o 

montante percentual que lhe é atribuído, constando atualmente nos seguintes termos: 

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os 

seguintes percentuais: 

II - na esfera estadual: 

a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do 

Estado; 
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b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 

c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; 

d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados; 

14. Conforme se vê, são mencionados todos os Poderes ou instituições 

dotadas de autonomia financeira à época da edição da lei, razão pela qual são reservados 

percentuais independentes aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, ao Ministério 

Público Estadual, mencionado, ainda, o Tribunal de Contas como ente responsável por 

repartir com o Poder Legislativo o mesmo valor percentual de 3%. No Estado de Alagoas, por 

exemplo, a previsão legislativa define que cabe ao Poder Legislativo o percentual de 2% da 

fatia prevista na LRF e ao Tribunal de Contas o restante (1%). Nesse sentido, cada um opera 

independentemente sobre a parcela que lhe cabe. 

15. Ocorre, entretanto, que à Defensoria Pública não foi dispensada 

qualquer previsão no momento de tal edição legislativa, no ano de 2000, o que se deu em 

virtude de a instituição não gozar, à época, de relevante autonomia expressada no texto 

constitucional, quadro que se alterou com o advento das Emendas Constitucionais n. 45, de 

2004, e n. 80, de 2014. 

16. No texto original da Constituição a Defensoria já era reconhecida 

como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, mas nada dispunha sobre 

autonomia, enfatizando-se apenas a sua função de defesa e orientação jurídica dos 

necessitados e a necessidade de provimento do cargo por concurso público de provas e títulos. 

Atualmente, foi incluída no Título IV, Capítulo IV, uma seção específica destinada à 

Defensoria, dispondo sobre a sua autonomia administrativa, financeira, sobre a independência 

funcional, indivisibilidade e unidade da instituição, além de outras prerrogativas. Veja-se o 

seguinte comparativo entre o texto constitucional originário e o atual. 

17. Texto original: 

SEÇÃO III 

DA ADVOCACIA E DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável 

por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. 

 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 

necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV. 
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Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do 

Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização 

nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso 

público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da 

inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições 

institucionais. 

 

Art. 135. Às carreiras disciplinadas neste Título aplicam-se o princípio do art. 37, 

XII, e o art. 39, § 1º. 

 

18. Texto atual: 

SEÇÃO III 

DA ADVOCACIA 

 

Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável 

por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. 

 
SEÇÃO IV 

DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime 

democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos 

humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 

individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do 

inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.       (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 80, de 2014) 

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito 

Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos 

Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso 

público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da 

inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições 

institucionais. (Renumerado do parágrafo único pela Emenda Constitucional nº 45, 

de 2004) 

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e 

administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites 

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 

99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito 

Federal.   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013) 

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade 

e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 

93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 80, de 2014) 

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III 

deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

19. Como se vê, as prerrogativas da instituição foram sensivelmente 

alargadas, garantindo-lhe, agora, independência funcional, administrativa e financeira, uma 
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vez que lhe é dada a iniciativa de sua proposta orçamentária, além de competências outras, 

destinadas apenas a cada um dos Poderes ou do Ministério Público. 

20. Em verdade, o que se verifica é que o constituinte derivado 

reformador caminhou no sentido da equiparação institucional da Defensoria Pública ao 

Ministério Público, o que se visualiza da simples leitura dos artigos constitucionais destinados 

a cada um dos entes para que se constate a similaridade. Não demanda muito esforço, pois, 

constatar que as alterações no art. 134 foram claramente inspiradas no art. 127, assim como o 

§4º daquele se assemelha ao §1º deste ao tratar da “unidade, indivisibilidade e independência 

funcional”. Da mesma maneira, o §2º, do art. 134, é semelhante aos §§ 2º e 3º do art. 127. A 

segunda parte do §4º do art. 134 ainda atribui à Defensoria Pública competência para iniciar 

processo legislativo referente ao estatuto da carreira, aos cargos, remunerações e organização 

da instituição, conforme inicialmente conferido ao Judiciário. 

21. Assim, parece acertada a opinião exposta no parecer da auditoria ao 

apontar que o legislador constituinte derivado não pretende mais uma simetria apenas entre 

Poder Judiciário e Ministério Público, mas que a simetria se dê, respeitadas as peculiaridades, 

entre estes e a Defensoria Pública, ficando evidente a imposição de independência na gestão 

de seus recursos, livre de ingerências de qualquer dos Poderes ou de interesses externos à 

entidade. 

22. Cabe asseverar, ainda, que o entendimento acerca da aqui mencionada 

independência financeira da Defensoria já foi objeto de manifestação pelo Supremo Tribunal 

Federal, ao decidir pela impossibilidade de o Chefe do Executivo alterar a proposta 

orçamentária enviada pela Defensoria sob pena de ofensa ao comando constitucional. 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 

MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. ATO DO PODER EXECUTIVO DO 

ESTADO DA PARAÍBA. REDUÇÃO, NO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 

DE 2014 ENCAMINHADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA 

À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CABIMENTO DA ADPF. MÉRITO. 

VIOLAÇÃO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONTIDO NO ART. 134, § 2º, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS. MEDIDA 

CAUTELAR CONFIRMADA. 

[...] 

2. A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública 

qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF, 

pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência 
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jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de 

norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, 

sendo também pertinente à organização do Estado. 

[...] 

4. São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da 

Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da 

autonomia funcional e administrativa da instituição. 
(ADPF 307 MC-Ref, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 

19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 26-03-2014 PUBLIC 

27-03-2014) 

23. Sendo assim, fica claro um novo quadro constitucional relativo ao 

tratamento a ser dispensado à Defensoria Pública, principalmente pela expressa menção a 

respeito da iniciativa para propor projeto de lei na criação de cargos da carreira. É 

contraditória uma interpretação constitucional que aponte a independência do órgão, mas que, 

para exercer suas competências funcionais e prerrogativas outorgadas constitucionalmente, 

esteja a autoridade condicionada à regularidade de gestão referente a esferas de governo que 

não são da sua alçada. Tal circunstância, por si só, caracteriza ingerência indevida funcional e 

administrativa sobre a Defensoria, ainda que não se configure na hipótese um ato comissivo 

por parte do Chefe do Executivo; jogando por “terra” a nova vontade constitucional. 

24. Logo, deve-se concluir que o exercício da competência para envio de 

projeto de lei referente à criação de cargos da carreira deve estar adstrito apenas às limitações 

constitucionais e legais verdadeiramente aplicáveis à espécie, o que inclui, por óbvio, as 

condições específicas do órgão (Defensoria Pública, in casu) e não o quadro geral do Poder 

Executivo. 

25. Ademais, cabe frisar que os comandos contidos nos artigos 134 e 135 

da Constituição Federal são daqueles classificados como de aplicabilidade plena e imediata, 

ou seja, prescindem de maior regulamentação para a sua incidência, produzindo efeitos 

imediatos, sem condicionantes legislativas. Nesse sentido, mais uma vez trago julgado do 

STF acerca do que se expõe, inclusive acerca da necessidade de serem superadas antinomias 

entre novos dispositivos constitucionais e legislação infraconstitucional anterior, optando-se 

sempre em favor daqueles: 

EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: art. 2º, inciso IV, alínea c, da L. 

est. 12.755, de 22 de março de 2005, do Estado de Pernambuco, que estabelece a 

vinculação da Defensoria Pública estadual à Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos: violação do art. 134, § 2º, da Constituição Federal, com a redação da EC 

45/04: inconstitucionalidade declarada. 1. A EC 45/04 outorgou expressamente 
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autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, além da 

iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º): donde, ser 

inconstitucional a norma local que estabelece a vinculação da Defensoria Pública a 

Secretaria de Estado. 2. A norma de autonomia inscrita no art. 134, § 2º, da 

Constituição Federal pela EC 45/04 é de eficácia plena e aplicabilidade 

imediata, dado ser a Defensoria Pública um instrumento de efetivação 

dos direitos humanos. II. Defensoria Pública: vinculação à Secretaria de Justiça, 

por força da LC est (PE) 20/98: revogação, dada a incompatibilidade com o novo 

texto constitucional 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal - malgrado o 

dissenso do Relator - que a antinomia entre norma ordinária anterior e a 

Constituição superveniente se resolve em mera revogação da primeira, a cuja 

declaração não se presta a ação direta. 2. O mesmo raciocínio é aplicado 

quando, por força de emenda à Constituição, a lei ordinária ou 

complementar anterior se torna incompatível com o texto constitucional 

modificado: precedentes. 

(ADI 3569, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado 

em 02/04/2007, DJe-013 DIVULG 10-05-2007 PUBLIC 11-05-2007 DJ 11-05-2007 

PP-00047 EMENT VOL-02275-01 PP-00160 LEXSTF v. 29, n. 342, 2007, p. 96-

105) 

26. Veja-se, portanto, que a independência financeira do Ministério 

Público, por exemplo, não decorre da previsão contida na Lei de Responsabilidade Fiscal, 

mas ao contrário, uma vez que a Lei Complementar referida tem o escopo de apenas 

regulamentar os limites da autonomia que já estava inscrita no texto fundamental. Se faz 

presente um novo quadro constitucional e, neste, a Defensoria Pública goza das mesmas 

prerrogativas, há de ser superada a insuficiência legislativa não olvidando o instrumento 

normativo já posto, mas compatibilizando-o e aproveitando-o ao máximo em consonância 

com os novos ditames constitucionais. 

27. Assim, se considerada a previsão orçamentária do órgão há 

disponibilidade financeira suficiente e interesse público que aponte a necessidade de criação 

de novos cargos de Defensor Público, o Defensor Público Geral tem o chamado “poder-

dever” de assim agir, principalmente ao considerar o art. 98, caput, e seu §1º do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias que assim prescrevem: 

Art. 98/ADCT. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional 

será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à 

respectiva população. 

§ 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal 

deverão contar com defensores públicos em todas as unidades 

jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo. 

§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação dos 

defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com 

maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. 
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28. Portanto, ao verificar novamente a LRF, mesmo sabendo que o limite 

para sua despesa de pessoal deve ser extraído do percentual atribuído ao Poder Executivo (até 

porque anteriormente a ele vinculada), mas considerando que o órgão individualmente dispõe 

de saúde financeira e equilíbrio econômico-orçamentário suficiente, não deve incidir sobre ele 

as restrições relativas ao limite prudencial do art. 22 que paira sobre o Executivo, sob pena de 

tornar letra morta a disposição constitucional que confere autonomia administrativa e 

financeira à Defensoria. Pensar do modo contrário, seria o mesmo que admitir  uma 

interferência indevida e reflexa dos atos do Poder Executivo na política de gestão fiscal e 

auto-organização de responsabilidade da própria Defensoria. Essa é a interpretação que se 

mostra mais acertada ao contrastar a Constituição Federal com a LRF, veja-se o teor do art. 

22: 

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 

e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. 

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e 

cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 

20 que houver incorrido no excesso: 

[...] 

II - criação de cargo, emprego ou função; 

[...] 

29. Conforme contido na própria LRF, ainda que a limitação aos gastos 

com pessoal se dê num nível global, referente a todo o ente político, e num nível específico, 

referente a cada órgão dotado de independência ou Poder do Estado, a despeito da 

possibilidade de existência de um descompasso financeiro que comprometa o limite global, 

ainda assim, as restrições do limite prudencial só são aplicáveis ao respectivo órgão que 

houver incorrido no excesso e não a todos em solidariedade, como forma de correção do 

desequilíbrio e, por que não dizer, sanção fiscal ao ente violador do comando da LRF.  

30. Logo, enquanto o art. 20 não for atualizado pelo legislador 

complementar para abarcar o novo quadro constitucional, a Defensoria Pública não poderá ser 

penalizada pelo desequilíbrio financeiro do Executivo, devendo somente responder pela saúde 

financeira da sua própria unidade gestora. 

31.  Portanto, ainda que o Poder Executivo, como um todo, venha a 

comprometer seus limites, se a Defensoria Pública dispuser de números financeiros e 

orçamentários que demonstrem compatibilidade com a gestão fiscal responsável que a LC n. 
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101/00 impõe, a criação de cargos pretendida não deve ser obstaculizada por eventual excesso 

do Executivo. Do contrário, estará sendo prejudicada a autonomia financeira da Defensoria 

em favor do desajuste de gasto com pessoal por parte do Executivo, uma vez que este estaria 

indevidamente ocupando índices que caberiam àquela.  

32. Com isso, não se pretende excluir a Defensoria Pública da política de 

responsabilidade na gestão fiscal traçada pela Lei. Ao contrário, urge que se registre a 

necessidade de reformulação da LRF para atender e conformar as novas situações de “poder”, 

como se faz presente na situação aqui analisada. Afigura-se imprescindível que a Defensoria 

Pública ou qualquer órgão que detenha ou venha a deter autonomia financeira e orçamentária 

sujeite-se a limites de gestão fiscal. A ausência de regramento, entretanto, não deve servir à 

irresponsabilização total, mas tampouco deve resultar em restrição à autonomia 

constitucionalmente outorgada.  

33. De outro lado, mesmo considerando toda a construção aqui operada, 

caso se decidisse por aplicar um critério interpretativo extremamente restrito à leitura dos 

comandos da LRF, este mesmo critério deveria ser utilizado por todo o instrumento 

normativo, em nome da harmonia e coerência das conclusões a serem extraídas. Portanto, 

nesse sentido, é de se ver que o atingimento do limite prudencial que trata o parágrafo único 

do artigo 22 impõe restrições aplicáveis apenas aos Poderes ou órgãos mencionados no 

artigo 20. Logo, dispondo a Defensoria Pública de competência para propor legislativamente 

a criação de cargos da carreira, mas não estando expressamente elencada no artigo 20, a 

situação prudencial que se encontra o Poder Executivo de Alagoas a ela não se aplicaria, nem 

afetaria a sua competência constitucionalmente disposta. 

34. Por fim, assevere-se que ainda que aplicável as restrições impostas ao 

Poder Executivo à Defensoria Pública, tendo em vista que ultrapassado o limite prudencial 

daquele, a mera criação de cargo não deve constituir em óbice de gestão fiscal a despeito da 

disposição expressa do inciso II, parágrafo único, do art. 22 da LRF. Isso porque a finalidade 

do texto é impedir condutas que importem em verdadeiros aumentos de despesa pelo órgão 

que incorreu em excesso, sendo evidente que a mera criação de cargo, bem como o simples 

envio de projeto de lei, com maior razão, não teriam o referido condão. Somente com a 

nomeação/provimento do cargo estar-se-ia diante de ato que implique em aumento de 

despesa. Não por outra razão, que a própria lei afirma não constituir situação impeditiva o 
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provimento de cargo público quando se tratar de mera reposição em decorrência de 

aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança (inciso 

IV, parágrafo único, art. 22 da LRF). 

35. Nesse sentido, confira-se entendimento de Regis Fernandes Oliveira 

Filho, in verbis:  

“Se a despesa com pessoal ultrapassar 95% (noventa e cinco por cento) do 

limite, é vedada a qualquer dos Poderes e ao Ministério Público a concessão 

de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer 

título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou 

contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da CF (inciso 

I do parágrafo único). Também é vedada a criação de cargo, emprego ou 

função (inciso II). Aqui, não se houve com acerto a Lei: criar cargo, 

emprego ou função não significa aumento de despesa, o que não se pode 

aceitar é a nomeação. A mera criação de postos de trabalho não agride a 

inteligência do texto.” (OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de direito 

financeiro. 3ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2010; p. 483-484.) 

 

36. Assim, considerando a situação posta, para exercício do §4º do art. 

134 c/c alínea “b”, II, art. 96, bastaria o atendimento das exigências constitucionais referidas 

no art. 169, §1º, incisos I e II, todos da Constituição, sem olvidar a obediência aos comandos 

contidos nos arts. 16 e 17 da LRF, por se tratar de projeto de lei que possa vir gerar aumento 

de despesa.  

37. O limite global do art. 19 da LRF embora aplicável à Defensoria, 

como bem asseverou a Auditoria, em nada restará transgredido pelo mero envio do projeto de 

lei pretendido, haja vista que somente o provimento dos cargos teria a possibilidade, em tese, 

de extrapolação de seu percentual. Da mesma forma, as disposições contidas no caput e 

parágrafo único do artigo 21 da aludida lei, também não condicionam o envio do mencionado 

projeto, tendo em vista que somente incidem em momento posterior desse processo, ou seja, 

com o ato administrativo que efetivamente represente aumento de despesa (nomeação). 

38. Por tais razões, manifesta-se o Ministério Público de Contas pela 

emissão de solução de consulta no sentido da possibilidade de envio de projeto de lei à 

Assembleia Legislativa, por parte da Defensoria Pública, para criação de cargos de Defensor 

Público, mesmo que o Poder Executivo esteja sob restrições em razão do atingimento do 
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limite prudencial a que se refere o art. 22, da LRF, caso observadas as exigências contidas no 

art. 169, §1º, incisos I e II, da Constituição, isto é:  desde que o órgão disponha de situação 

financeira e equilíbrio econômico-orçamentário suficiente e autorização específica na lei 

de diretrizes orçamentárias, sem olvidar a obediência aos comandos dos arts. 16 e 17 da 

LRF, por se tratar de projeto de lei que possa vir gerar aumento de despesa. 

 

             Maceió, 04 de setembro de 2014.  

 

PEDRO BARBOSA NETO 

Procurador-Geral do Ministério Público de Contas 


