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Créditos Adicionais 

São ABERTOS por DECRETO EXECUTIVO (após a prévia 
autorização legislativa): 

 

Art. 42, Lei 4.320/64 - Os créditos suplementares e especiais 
serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 

 

• Suplementares 

    

• Especiais 

  

 

 



Créditos Adicionais 

Art. 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do 
Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder 
Legislativo.  

 

Art. 167, § 3º, CF 

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. 

 

 

 

  

 

 



Créditos Adicionais 

Art. 62, §1º, CF  

É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria (incluído 
pela EC 32/2001): 

I – relativa a: 

d) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 
créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 
167, §3º; 

 

Na União é aberto por MEDIDA PROVISÓRIA (MP) 
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 722, DE 28 DE ABRIL DE 2016. 

 

Abre crédito extraordinário, em favor da Presidência da República 
e do Ministério do Esporte, no valor de R$ 180.000.000,00, para 
os fins que especifica. 

 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 62, combinado com o art. 167, § 3º, da 
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de 
lei: 
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Art. 1º - Fica aberto crédito extraordinário, em favor da 
Presidência da República e do Ministério do Esporte, no valor de 
R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), na forma 
dos Anexos I e II. 

 

Art. 2º - Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 

Brasília, 28 de abril de 2016; 195º da Independência e 128º da 
República.  

DILMA ROUSSEFF 

Francisco Gaetani 
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Notícias STF - Segunda-feira, 02 de maio de 2016  

Suspenso crédito extraordinário para publicidade da Presidência 
da República  

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
concedeu liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
5513, ajuizada pelo partido Solidariedade (SD), para suspender 
parcialmente a vigência da Medida Provisória (MP) 722/2016, 
apenas na parte em que abre crédito extraordinário em favor da 
Presidência da República, sob as rubricas Comunicação 
Institucional (R$ 85 milhões) e Publicidade de Utilidade Pública 
(R$ 15 milhões). A decisão será submetida a referendo pelo 

Plenário. 
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Em uma análise preliminar, o relator afirmou que esses créditos 
desrespeitam o artigo 167, parágrafo 3º, da Constituição 
Federal... 

“Nada está a indicar que essas sejam, de fato, despesas 
imprevisíveis e urgentes. São despesas ordinárias. Certamente, 
não se pode dizer que os gastos com publicidade, por mais 
importantes que possam parecer ao Governo no quadro atual, 
sejam equiparáveis às despesas decorrentes de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública, que compõem o parâmetro 
estabelecido no artigo 167, parágrafo 3º, da Constituição”, disse. 
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De acordo com o ministro Gilmar Mendes, no julgamento da ADI 
4048, o STF assentou que os requisitos para edição de medida 
provisória para abertura de crédito extraordinário são mais 
estreitos do que os necessários para a generalidade das MPs... 

O relator frisou que o perigo da demora (periculum in mora), um 
dos requisitos para a concessão de liminar, está presente, pois a 
abertura do crédito extraordinário, fora das hipóteses 
constitucionais, “fatalmente, acarretará dano irreparável ao 
erário”.  
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O ministro Gilmar Mendes manteve o crédito de R$ 80 milhões, 
destinado ao Ministério do Esporte para gastos com implantação 
de infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 
de Janeiro. “Isso porque a proximidade dos Jogos Olímpicos 
torna a urgência qualificada e não há nos autos elementos que 
permitam, em análise inicial, típica de providências cautelares, 
infirmar o caráter extraordinário do crédito, ainda que as 
condições para sua abertura possam ser resultado de má 
gestão”, ponderou. 
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AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA E ABERTURA 


